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VOLLEDIGE PROTHESEN
Volledige C-prothese € 737,45
Volledige boven prothese € 303,65
Volledige onder prothese € 287,30
Volledige boven prothese incl. 1 immediaat € 298,00
Volledige onder prothese incl. 1 immediaat € 298,00
Volledige B/O prothese € 560,30
Toeslag per immediaat € 5,95
Voorbeeldmodel € 6,60
Opstellen naar voorbeeldmodel € 9,75

PARTIËLE PROTHESEN
Partiële prothese 1 t/m 4 elementen € 103,50
Partiële prothese 5 t/m 13 elementen € 143,25
Toeslag per tand € 12,65
Toeslag per kies € 6,30
Toeslag per immediaat € 5,95
Toeslag draadversteviging € 10,60
Toeslag per draadanker € 10,60 
Individuele lepel € 37,30
Model uit individuele lepel € 14,60



FRAME PROTHESEN
Frame prothese boven 1 t/m 4 elementen, alleen kiezen € 438,90
Frame prothese boven 5 t/m 13 elementen, alleen kiezen € 480,15
Frame prothese boven 1 t/m 4 elementen, tanden en kiezen € 489,20
Frame prothese boven 5 t/m 13 elementen, tanden en kiezen € 530,45
Frame prothese onder 1 t/m 4 elementen, alleen kiezen € 428,00
Frame prothese onder 5 t/m 13 elementen, alleen kiezen € 469,25
Frame prothese onder 1 t/m 4 elementen, tanden en kiezen € 450,75
Frame prothese onder 5 t/m 13 elementen, tanden en kiezen € 492,00
Frame vergulden € 159,50
Toeslag per tand € 12,65
Toeslag per kies € 6,30
Toeslag per immediaat € 5,95

PROTHESEN OP IMPLANTATEN
Volledige onder prothese op steg op 2 implantaten € 1.515,45
Volledige onder prothese op steg op 4 implantaten € 2.441,00
Volledige B/O prothese, onder prothese op steg op 2 implantaten € 1.961,00
Volledige B/O prothese, onder prothese op steg op 4 implantaten € 2.891,15
Volledige B/O prothese, onder prothese op 2 drukknoppen € 1.444,20
Volledige boven prothese op 2 drukknoppen € 950,55
Volledige onder prothese op 2 drukknoppen € 934,20
Surgical guide/ boorplaat € 69,35
Kunstharslepel t.b.v. implantaat (schoorsteenlepel) € 48,65
Stonemodel uit kunsthars implantaat lepel € 19,95



REPARATIE, REBASING, UITBREIDING
Rebasing incl. model €  74,20
Basistarief reparatie € 25,60
Herstellen breuk/ scheur €  11,30
Vastzetten per element/ anker € 3,50
Vernieuwen per element/ anker € 3,50
Uitbreiden per element/ anker € 3,50
Uitbreiding zadel per sectie € 7,40
Prothese reinigen € 17,50
Gipsmodel €  7,90
Toeslag per tand €  12,65
Toeslag per kies €  6,30
Toeslag per Immediaat € 5,95
Toeslag draadversteviging €  10,60
Toeslag per draadanker €  10,60
Toeslag per Knopanker €  12,25



DIVERSEN
Studiemodellen per 2 €  15,80
Duplicaat model uit silicone €  39,30
Individuele lepel kunststof €  37,30
Model uit individuele lepel €  9,75
Model monteren in een eenvoudige articulator €  18,10
Transparant palatum €  49,40
Naam inpersen €  11,40
Overkappingsruimte in kunststof per element €  6,05
Toeslag weekblijvende basis €  99,65
Rand aan prothese persen €  11,10
Desinfectie afdruk €  1,65
Mondbeschermer soft, incl. modellen en articulator €  89,95
Mondbeschermer light pro, incl. modellen en articulator €  94,95
Mondbeschermer heavy pro, incl. modellen en articulator €  99,95
Splint, incl. modellen en articulator €  137,50
Bleeklepel, incl. model €  42,60 
Uitblokken per element €  1,15
Anti-snurk activator €  118,90
Anti-snurk activator los en niet verstelbaar €  182,25
Anti-snurk activator verstelbaar €  225,35
Arbo en Milieu toeslag €  1,90

Heeft u vragen, bel ons dan gerust: 0515 - 434 600

LET OP!  Deze prijslijst is enkel een overzicht van techniekkosten van prothesewerk.  
Eventuele behandelkosten zijn niet inbegrepen. Wilt u een duidelijk beeld van  

de uiteindelijke kosten, vraag dan gerust een begroting aan bij uw tandarts.
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