Beknopte prijslijst 2019

Digital Smile Design concept all-in

€ 375,00*

*Gipsmodellen, opwas, mock-up en complete foto sessie

Tariefklasse Exclusief voor fronttanden
E.Max Press geperst + opgebakken

€ 300,00*

Volkeramisch op zirconium-oxyde basis

€ 300,00*

Anterior volledig zirconium, venster opgebakken

€ 300,00*

Zirconium / E.Max Press etsbrug 1 element 1 vleugel

€ 342,00*

Keramische facing E. Max Press of D.Sign

€ 270,00*

Voortand (keramiek) incl. abutment gecementeerd

€ 600,00 - € 800,00**

Voortand (keramiek) doorschroefbaar

€ 500,00 - € 700,00***

Tariefklasse Select:
Voortand E-Max of op zirconium-oxyde gebakken

€ 260,00 zonder kleurbep.

E.Max Press volledige geperste (pre)molaar

€ 260,00

ZirkonZahn volkeramische zirconium brugdeel/kroon

€ 260,00 molaar

Anterior cad-cam vensterkroon, venster opgebakken

€ 260,00 molaar

E.Max Press keramische inlay geperst

€ 255,00

Implantaatkroon doorschroefbaar

€ 425,00 - € 550,00*** (molaar)

Tariefklasse Budget:
Prettau cad-cam volledige zirconium molaar
€ 210,00**** Bruxisme kroon
Anterior cad-cam volledige zirconium molaar
€ 210,00**** Anterior
ZirkonZahn semi-temporaire noodvoorziening per deel
€ 60,00
Spaarlegering kroon/brugdeel afhankelijk gewicht ong.
€ 285,00- 300,00 ******
*
incl. kleurbepaling, fotografie en passen in bisquit.
**
afhankelijk van het merk implantaat en de gekozen uitvoering van het abutment
*** molaarstreek incl. titanium insert, prijs afhankelijk van type implantaat en uitv.
**** massieve cad-cam restauraties in 16 standaardkleuren.
***** gebakken wordt op N2, een palladium/goudlegering van Cendres et Métaux

Algemeen telefoonnummer: 079-3621654
Dimitri rechtstreeks: 079-3622600
Dimitri mobiel: 06-24777743
Voor begrotingen: info@dvhtandtechniek.nl

All-in tarieven Prothetiek t/m 31-12-2019
Opbeetplaat Cad-Cam All in
Mondbeschermers, methode Bolhuis
Toeslag freestyle kleuren
Retainer (dieptrekmal) all-in

€ 145,00
€ 60,00
€ 5,75
€ 45,20

Volledige prothese boven en onder immediaat

€ 750,00

Volledige prothese boven of onder immediaat

€ 385,00

Volledige prothese boven en onder

€ 700,00

Volledige prothese boven of onder

€ 375,00

Volledige prothese boven en onder intra orale registratie

€ 735,00

Spoon 1 element

€ 120,00

Partiële prothese 2 – 4 elementen maximaal

€ 250,00*

Partiële prothese 5-8 elementen maximaal

€ 350,00*

Frame 1-4 elementen

€ 525,00

Frame 5-7 elementen

€ 570,00

Frame 8-13 elementen

€ 640,00

Voor het opstellen van een begroting voor de vervaardiging van implantaat gedragen
prothesen, dienen wij de complete gegevens van de patiënt te ontvangen.
(NAW gegevens + zorgverzekeraar) Elke zorgverzekeraar hanteert nl. andere vergoedingen.
Maximumtarief. Alleen de werkelijke kosten worden berekend.

