
Richtprijzen techniekwerk 2021:

Prothetiek

Volledige prothese boven of onder € 318

Volledige prothese boven & onder € 605

Imm. Partielle prothese (Spoon) v.a. € 96

Partielle prothese 1-4 elementen (exclusief elementen)                               v.a. € 175

Patielle prothese 5-13 elementen (exclusief elementen)                              v.a. € 200

Frame prothese 1-4 elementen (exclusief elementen)                                  v.a. € 398

Frame prothese 5-13 elementen (exclusief elementen)                                v.a. € 428

Volledige prothese op implantaten  (2 implantaten)                                     v.a. € 1.180

Volledige prothese op implantaten  met steg (4 implantaten)                                      v.a. € 1.745

 Volledige prothese op implantaten  (6 implantaten)                                      v.a. € 2.350

Metalen overkapping € 205

Boven genoemde prijzen voor steg prothese zijn zonder de kosten van 

implantaat onderdelen zoals afdrukstift en analoog dit is afhankelijk van het 

implantaat systeem. 

Het retentiedeel in de prothese is niet in de prijs opgenomen dit is afhankelijk 

van de steg grootte.

Volledige prothese op drukknop      (2 implantaten)                                     v.a. € 738

 Volledige prothese op drukknop     (4 implantaten)                                      v.a. € 910

Bovengenoemde prijzen voor drukknop zijn zonder de kosten van implantaat 

onderdelen zoals drukknop, afdrukstift en analoog dit is afhankelijk van het 

implantaat systeem.

OVERIGE TECHNIEKKOSTEN 

Studie modellen (gezeept in occlusie) € 25

C-c retainer met mal (incl. model) € 43

Retentie apparatuur (incl. model) v.a € 69

Functionele apparaten (incl. modellen) v.a € 100

Splint                                                                                                                            v.a. € 115

Bleeklepels € 88

Reparaties v.a. € 35

Rebase v.a. € 81



Playsafe mondbeschermer (Heavy pro, 3-laags) € 77

Bovenstaande zijn standaard tarieven, deze kunnen eventueel afwijken en/of 

worden aangepast naar gelang het te vervaardigen werkstuk.

Voor prijzen van meer specifieke werkstukkenkunt u altijd een offerte 

opvragen.

VMK kroon (afhankelijk van gewicht) ong. € 215

Volledig opgebakken keramische kroon (zirkonium) € 209

Volledig gefreesde zirkonium kroon (ingekleurd) € 155

Etsbrug 2 vleugels en 1 tand/kies (afhankelijk van goud gewicht) ong. € 325

Zirkonium kroon op implantaat (zonder afdruk hulpdelen) € 555

E-max Volledig (ingekleurd) € 140

E-max Opgebakken € 185

NEM kroon € 182

Voor prijzen van meer specifiekere werkstukkenkunt u altijd een 

offerteopvragen.


