Tandtechniek tarievenlijst 2021
Tandartsenpraktijk Fick en Lobach werkt samen met meerdere tandtechnische laboratoria.
Daardoor kunnen wij in overleg met u als patiënt steeds de meest passende keuze maken. De
keuze van het techniekwerk hangt af van het materiaal, de locatie in de mond en het budget van
de patiënt.
We hopen dat u met deze tandtechniek tarievenlijst* duidelijkheid krijgt over de mogelijkheden.
Houdt u er rekening mee dat deze tarieven exclusief tandheelkundige tarieven zijn. Als u een
offerte wilt ontvangen neemt u dan contact met ons op zodat wij u verder kunnen helpen en
voor u een persoonlijk begroting kunnen maken.
TARIEVEN:
KROON- EN BRUGWERK:
Kroon/brugdeel:
Per kroon

varieert van € 100 tot € 400

Kroon/brugdeel op implantaten:
Per kroon

varieert van € 400 tot € 850

Kunststof tijdelijke kroon:
1ste deel Kroon/brugdeel
2de deel en verder

varieert van € 50 tot € 90
€ 40

Extra’s:
Proefwasmodellatie 1ste element
Proefwasmodellatie volgende element

€ 53,80
€ 31,90

PROTHESE (KUNSTGEBITTEN)
Protheses:
Volledige prothese
Onder of boven prothese
Partiële prothese 1-4 elementen
Partiële prothese 5-13 elementen

varieert van € 400 tot € 820
varieert van € 368 tot € 450
varieert van € 185 tot € 300
varieert van € 265 tot € 380

Frames:
Frame 1-4 elementen
Frame 5-13 elementen

varieert van € 300 tot € 580
varieert van € 355 tot € 660

Extra’s:
Toeslag weekblijvende basis
Monomeervrije kunststof
Draad/Steekanker
Immediaat per element
Esthetische frame anker (tandkleurig)
Individuele Lepel

€ 131,70
€ 153,70
€ 17,70
€ 8,50
€ 56,40
€ 34 tot € 50

Reparaties:
Prothese breuk
Prothese element vastzetten/vernieuwen
Prothese element uitbreiden
Toeslag extra tand/kies/anker
Nieuwe binnenlaag prothese/frame
Reparatie frame eenvoudig
Reparatie frame Uitgebreid
Gegoten frame anker
PROTHESE OP IMPLANTATEN (KUNSTGEBITTEN):
• Boven en/of onder prothese met steg
op 2 implantaten*
• Boven en/of onder prothese met steg
op 4 implantaten*

€ 67
€ 62
€ 80
€ 20
€ 98
€ 159
€ 229
€ 144

varieert van € 1280 tot €1800
varieert van € 2150 tot € 3000

De steggen zijn gebaseerd op titanium CAD/CAM steggen met schroef.
*Exclusief afdruk hulpdeel en model analoog.
•
•

Boven en/of onder prothese met 2 drukknoppen*
Boven en/of onder prothese met 4 drukknoppen*

varieert van € 470 tot € 1261
varieert van € 550 tot €1843

De drukknoppen worden per implantaatsysteem doorberekend. Inclusief model analoog.
*Exclusief afdruk hulpdeel.
Extra’s:
• Toeslag extenties steg
• Rebasing/omzetten prothese met 2 implantaten
excl. Steg (afhankelijk van implantaat systeem)
• Rebasing/omzetten prothese met 4 implantaten
excl. Steg (afhankelijk van implantaat systeem)
• Rebasing/omzetten implantaat prothese 2 drukknoppen
• Rebasing/omzetten implantaat prothese 4 drukknoppen
Splint:
Knarsplaat/opbeetplaat (inclusief model):

€ 78
€ 237
€ 336
€ 237
€ 336

varieert van € 155 tot € 200

Bleeklepel (inclusief model):

€ 59

Gebitsbeschermers*:
Junior standaard beschermer (5-7 jaar)
Luxe beschermer (wisselgebit/beugel)
Luxebeschermer Senior (uitgewisseld gebit)
Beschermer harde buitenkant
Professionele beschermer
Inbeet onderkaak , extra
Uitsparing mondstuk snorkel
Kleurenmix, extra
Glitters, extra

€ 50
€ 75
€ 75
€ 77,50
€ 90
€ 10
€ 10
€ 20
€5

Logo, extra
Twee kleuren , extra
Drie kleuren, extra
Vier kleuren, extra
* Exclusief gebitsmodellen

MRA (snurkbeugel):
MRA

€5
€ 10
€ 15
€ 20
varieert van € 6 tot € 18
varieert van € 250 tot € 550

Wij hebben de “no-cure-no-pay” MRA. Één jaar garantie en bij teruggaaf van de MRA binnen 3 maanden krijgt u
uw geld terug. Deze wordt aangeboden voor een totaalbedrag van € 550,- (inclusief kosten van de tandarts voor
het maken van de MRA, exclusief de kosten die gemaakt moeten worden om het gebit te herstellen voordat een
MRA gedragen kan worden)voor sanering van het gebit voordat een MRA gemaakt kan worden.

Orthodontie:
Vaste Apparatuur brackets (klassieke beugel)
•
•

Brackets metaal
1 kaak
beide kaken
Brackets wit
1 kaak
Beide kaken

€ 170
€ 340
€ 200
€ 375

Uitneembare beugels*
Activator
Transversaal expansie plaatje
Retentie apparatuur/ nachtbeugel 1 kaak (enkel)
Retentie apparatuur/ nachtbeugel 1 kaak + reserve set
Retentie apparatuur/ nachtbeugel beide kaken (enkel)
Retentie apparatuur/ nachtbeugel beide kaken + reserve set
* Exclusief gebitsmodellen
Onzichtbare beugels
Invisalign Full
Invisalign Teen

varieert van € 87 tot € 170
varieert van € 55 tot € 67
€ 26,50
€ 53
€ 53
€ 106
varieert van € 6 tot € 18
€ 2250
€ 2000

* Bij behandelingen boven € 250,- stellen wij altijd een begroting voor u op, die met u besproken
kan worden en die u dient goed te keuren voordat wij een behandeling starten (per mail, door de
begroting te ondertekenen of d.m.v. afspraken voor behandeling in te plannen);
* De vermelde tarieven gelden per 01-01-2021 en zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen door
onze laboratoria;
* De genoemde bedragen zijn exclusief de tandheelkundige tarieven.

