
 
 

Beknopte prijslijst Tandprothetiek t/m 31-12-2021 

Opbeetplaat Cad-Cam        € 150,00 
Mondbeschermer Methode Bolhuis      € 65,00 
Toeslag freestyle kleuren voor mondbeschermers    €   6,00 
Retainer (dieptrekmal) all-in      P.S. € 47,00 
CC-bar (ortho draadje) all-inn      P.S. € 60,00 

Volledige prothese boven en onder immediaat     € 760,00  

Volledige prothese boven of onder immediaat      € 395,00 

Volledige prothese boven en onder       € 710,00 

Volledige prothese boven of onder       € 380,00 

Volledige prothese boven en onder intra orale registratie   € 810,00 

Spoon 1 element         € 125,00 

Partiële prothese 2 - 4 elementen maximaal      € 255,00* 

Partiële prothese 5 - 8 elementen maximaal     € 358,00* 

Frame 1-4 elementen        € 535,00 

Frame 5-7 elementen        € 580,00 

Frame 8-13 elementen        € 650,00 

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. 

Termijnen prothesewerk        Werkdagen 
❖ Lepels, beetplaten, opstellen, bleeklepels      5 
❖ Cad-Cam Splint, mondbeschermer (meth. bolhuijs), cc-retainer, boormal 10 
❖ Reparaties, rebasingen        dezelfde 

dag 
❖ Metaal frame, stegconstructie, Weekblijvende basis Novus   15 
Uitzonderingen en spoed in overleg!! 



Alg. nummer DVH-Tandtechniek:  079-362 1654 
Alg. nummer NR-Tandprothetiek:  079-361 0300 
Dimitri van Hezik rechtstreeks:   079-362 2600 
Dimitri van Hezik mobiel:    06-24777743 
Nela Ramirez mobiel:    06-15082311 
E-mail: info@dvhtandtechniek.nl & info@nr-tandprothetiek.nl 

Beknopte prijslijst t/m 31-12-2021 

Frontkroon Lithium Disilicate geperst + opgebakken       € 310,00* 

Frontkroon vol keramisch op zirconium - oxyde basis    € 310,00* 

Zirconium opgebakken / Lithium Disilicate Etsbrug 1 element 1 vleugel € 350,00*  

Facing Lithium Disilicate of veldspaat     € 300,00*  

Frontkroon (keramiek) incl. abutment gecementeerd    € 615,00  - € 
815,00**  

Frontkroon (keramiek) doorschroefbaar      € 515,00  - € 
715,00***  

Lithium Disilicate volledige geperste (pre) molaar    € 265,00   

Zirconium opgebakken brugdeel/kroon (pre) molaar     € 265,00 

Lithium Disilicate in/onlay geperst        € 265,00 

Chrome Cobalt kroon opgebakken       € 265,00 

Implantaatkroon doorschroefbaar (molaar)     € 425,00 - € 
550,00*** 

Esteticor N2 kroon/brugdeel afhankelijk van gewicht.   c.a. € 285,00- 
€310,00***** 

Tariefklasse Budget:  
Prettau cad-cam volledige zirconium molaar Bruxisme kroon   € 215,00  
ZirkonZahn semi-temporaire noodvoorziening per deel    €  60,00 

mailto:info@dvhtandtechniek.nl
mailto:info@nr-tandprothetiek.nl


Termijnen Kroon & Brugwerk       Werkdagen 
❖ Diagnostische opbouw, mock-ups       10 
❖ Kronen, bruggen en Facings       10 
❖ Implantaatwerk, bruggen        15 
Uitzonderingen en spoed in overleg!! 

*  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.  
*****   gebakken wordt op Esteticor N2 van Cendres & Métaux. Let op, elke kroon wordt 
gewogen waardoor de prijs per kroon kan afwijken. 

Al onze producten zijn origineel van Zirkonzahn. Voor meer informatie zie hun website:  
www.zirkonzahn.com  

Z.O.Z

http://www.zirkonzahn.com

