
Type werkstuk                             Prijs 

Volledige boven of Onder A - gebitsprothese       €  200.- 

(Zonder individuele lepels en zonder tanden of kiezen dit is afhankelijk van het merk en soort) 

Volledige boven en onder  A -gebits prothese        €  350.- 

(Zonder individuele lepels en zonder tanden of kiezen dit is afhankelijk van het merk en soort) 

Volledige boven of onder  C – gebitsprothese      €  275.- 

( Inclusief individuele lepels , zonder tanden of kiezen dit is afhankelijk van het merk en soort) 

Volledige boven en onder C - gebitsprothese       € 475.- 

( Inclusief individuele lepels , zonder tanden of kiezen dit is afhankelijk van het merk en soort) 

Opvullen / rebasen volledige gebitsprothese boven of onder     €   87.- 

Gefreesde titanium steg grade 5 per deel / implantaat     € 165.- 

Drukknop per stuk vanaf         €  73.50 

Meerprijs per overkappingsprothese  per element     €   5.50 

Meerprijs volle gegoten metaalplaat voor in de boven prothese    €  180.- 

Gedeeltelijke gebitsprothese  1 t/m 4 Elementen     € 145.- 

( zonder individuele lepel ,ankers  

en zonder tanden of kiezen dit is afhankelijk van het aantal en soort ) 

Gedeeltelijke gebitsprothese    5 t/m 13 Elementen     €  290.- 

( inclusief individuele lepel, zonder ankers 

 en zonder tanden of kiezen dit is afhankelijk van het aantal en soort ) 

Opvullen gedeeltelijke gebitsprothese   1 t/m 4 elementen     €  66.50 

Opvullen gedeeltelijke gebitsprothese  5  t/m 13 elementen     €   87.- 

Frame prothese  1 t/m 4 elementen inclusief individuele lepel    € 430.- 

( Zonder tanden of kiezen dit is afhankelijk van het aantal en soort ) 

Frame prothese  5 t/m 13 elementen inclusief individuele lepel    € 470.- 

( Zonder tanden of kiezen dit is afhankelijk van het aantal en soort ) 

 



Type werkstuk                             Prijs 

 

Gebitsbeschermer  / hockybitje  diverse lagen       €  110.- 

( Zonder  extra kleuren eventueel tegen meerprijs verkrijgbaar) 

Harde opbeet plaat /  splint  inclusief 2 knopankers     €  140.- 

Nightguard  met 2 lagen ( hard / zacht)       €   80.- 

Bleek bitje  ( inclusief model)         €   50.70 

Studiegipsmodellen          €   25.- 

Boormal / surgical guide (vanaf)       €   62.- 

 

 

In deze prijzen is een prijsverhoging van 2.5 % per 1-1-2018 al verwerkt. 

De hiervoor genoemde prijzen van vaak bij behandelingen voorkomende materialen en technieken 

zijn slechts een indicatie. 

Elk mens is uniek en daarmee ook elke behandeling en de daarvoor benodigde door de 

tandtechnicus in op maat gemaakte werkstukken, door onze eigen tandtechnici dus                  

NEDERLANDS VAK/MAATWERK vervaardigt met hoogwaardige kwaliteitsproducten van 

gerenommeerde merken  zoals Merz, Kulzer, Ivoclar, Erkodent, en Dreve .                                                            

U krijgt voor behandelingen waarvan de kosten hoger zijn dan xx euro vooraf een begroting.  

 

Ook ontvangt u (desgewenst) een kopie van de tandtechnieknota zodat u ziet wie het tandtechnisch 

werk heeft gemaakt en welke materialen gebruikt zijn.  

 

  


