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All-in kroon- en brugwerk 

5099  Digitale monolitischezirconium kroon   € 198,00 (zonder modellen!) 
5100 (Digitale) Monolitischezirconium kroon  € 255,00 (met modellen!) 
5131 E-max kroon ((pre-)molaar)   € 264,00 
5136 E-max facing/ frontkroon inclusief inkleuren 
 zonder patiënt     € 291,50 
5136 E-max kroon / facing inclusief inkleuren 
 met patiënt (€ 291,50 + € 85,25)  € 376,75 
5132 Coron kroon/brug per deel   € 264,00 
5125 Opgebakken Zirconium kroon   € 297,00 
5126 Opgebakken Zirconium brug per deel  € 297,00 

3-delige Zirkonium Brug             € 891,00 
4431  VMK kroon Estheticor CC       (tot 1,5 gram) € 407,00 
4430 VMK brugdeel EstheticorCC (tot 1,5 gram p/d) € 407,00 

3-delige VMK-Brug                € 1221,00 
4432 Partiële/volledige edelmetaal  kroon   vanaf € 400,00 (!) 

 (edelmetaal wordt gefactureerd naar gelang gewicht) 
 
All-in prothese- en framewerk 
 
1921 Partiële prothese 1 element (zonder lepel) € 185,90 
1922 Partiële prothese 1-4 elementen (zonder lepel) € 269,50 
1923 Partiëleprothese 1-4 elementen  € 319,00 
1925 Partiëleprothese 5-13 elementen  € 412,50 
1926 Partiële protheses 5-13 elem. (zonder lepel) € 346,50 
1930 Volle prothese BK of OK   € 423,50 
1935 Volle prothese BK én OK   € 770,00 
 Extra voor intra-oraal registratie  €   55,00 
 Extra voor immediaat per element (max.6) €     8,00 
1931 Noodprothese in 1 x gereed   € 385,00 
3180 Frame BK of OK 1-4 elementen   € 643,50 
3190 Frame BK of OK 5-13 elementen  € 709,50 
 
Waarbij opgemerkt: 
Partiële prothese is inclusief individuele lepel en duplicaat model en exclusief 
draad/steek/roachankers en immediaat. 
Volle prothese is exclusief immediaat, overkappingen en gaas-/draadversterkingen. 
Frame is inclusief individuele lepel en duplicaat model en exclusiefimmediaat, backing en vergulden. 
 
Diversimplantologie 
VP BK +VP OK op implantaten met steg/locators. 
Afhankelijk van machtiging zorgverzekeraar. Mocht machtiging ver onder het door ons vastgestelde 
tarief liggen, dan behouden wij ons het recht voor om metcopycat-materialen te werken. 
 
Implantaatkroon customized abutment   (incl.onderdelen)  €  735,00 
Implantaatbrug 3-dlg op 2 implantaten     € 1767,00 
 
Divers stoelwerk 
Pasfase of correctie opstelling met patiënt op laboratorium (P37)    € 27,50 
Op verzoek tandarts/patiënt frontelement(en) inkleuren op laboratorium   € 85,25 
 


