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Geachte tandarts, 

 

Elke tandartspraktijk is verplicht om per 1 januari 2018 de consument inzicht te geven in de prijzen 

van de doorgaans gebruikte materialen en technieken. Deze informatie moet bijvoorbeeld op de 

eigen praktijksite geplaatst worden. We hebben voor uw tandartspraktijk bijgevoegde lijst opgesteld 

met de door uw praktijk meest voorkomende materialen en technieken die U bij ons tandtechnisch 

laboratorium afneemt. 

 

De genoemde prijzen van vaak bij behandelingen voorkomende materialen en technieken zijn slechts 

een indicatie. Elke mens is uniek en daarmee ook elke behandeling en de daarvoor benodigde door 

de tandtechnicus op maat gemaakte werkstukken. U krijgt voor de behandelingen dan ook vooraf 

een begroting. 

Ook ontvangt U (desgewenst) een kopie van de tandtechnieknota zodat U ziet wie het 

tandtechnische werk heeft gemaakt en welke materialen gebruikt zijn. 

 

 

 

Met vriendelijk groeten, 

Jacques Florie 

Jacques Florie tandtechniek 

Kerkstraat 68 

6006 KR Weert 

Tel. 0495 53 62 40 

jacflorietandtechniek@gmail.com    
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kroon en brugwerk 

 

 

 

materiaal                            model                                                             prijs(euro)                     prijsindicatie 

Keramiek                             Zirkonia cad (volcontour/monolitisch)          199,00                             all-in 

Keramiek                             Zirk.brugdeel(volcontour/monolitisch)         219,00                             all-in 

Keramiek                             Zirkonia kroon (individueel/opgebakken)     265,00                             all-in 

Keramiek                             Zirk.brugdeel  (individueel/opgebakken)      265,00                             all-in 

Metaal                                 VMK kroon gemodelleerd                                265,00                             all-in 

Metaal                                 VMK opbakbrugdeel gemodelleerd               265,00                             all-in 

keramiek                             digitaal vervaardige kroon                               299,00                             all-in    

                     

Implantaat kroon-en brugwerk 

Materiaal                             model                                                             prijs(euro)                      prijsindicatie 

metaal                                 Vario-base  Kroon impl.(verschroefd)            750,00                          richtprijs* 

metaal                                 Vario-base Brugdeel (verschroefd)                750,00                          richtprijs* 

keramiek                             custom  Abutm. Met zirk. kroon                     750,00                          richtprijs* 

keramiek                             cust.abutm.opgebakken verschrfd.               750,00                          richtprijs* 

 

 

* Deze prijzen gebaseerd op Straumann implantaten, wij werken ook met de meeste andere 

gerenomeerde implantaatmerken, prijs is variabel naargelang het gebruikte implantaatsysteem en 

onderdelen. 

Wij werken  orgineel op orgineel 

 

 

 

 

   

   

 



Prothesewerk en frames 

Materiaal                             model                                                        prijs(euro)                           prijsindicatie 

Kunststof                             volledige prothese onderkaak                   349,00                                    all-in** 

Kunststof                             volledige prothese bovenkaak                   349,00                                    all-in** 

Kunststof                             volledige prothese BK + OK                        649,00                                    all-in** 

Kunststof                             partiéle prothese 1  element                     162,00                                   richtprijs  

Kunststof                             partiéle prothese 5 elementen                  220,00                                   richtprijs 

Kunststof                             supplement per element                              14,50  

Metaal(chroom-kobalt)     frame prothese OK of BK (1 el.)                 421,20                                  richtprijs 

Kunststof                             supplement per element                              14,50 

*dit is inclusief modellen/beetplaat/individuele lepel/opstellen/elementen/persen/afwerken. 

Kunststof probase cold en probase hot. 

**de daadwerkelijke prijs kan afwijken, afhankelijk van het gebruikte opstellingssysteem 

(Gysi,Gerber,LOC of andere opstellingsystemen),pijlpuntregistratie,voorbeeldmodellen,etc. 

Wij gebruiken de meest voorkomende kwaliteits merken tanden en kiezen oa. Vivodent SR tanden 

en orthotyp SR kiezen. 

Bij de partiéle prothese kunnen toeslagen cq. Extra kosten berekend worden voor oa. 

Klammers,immediaat,e.d. 

Prothesewerk op implantaten 

Materiaal                                     model                                                       prijs(euro)                    prijsindicatie 

klikgebit                   volledige prothese B of O 2 impl. + Steg                      1620,00                          all-in 

klikgebit                   volledige prothese B en O 2 impl. +Steg                      1910,00                          all-in 

klikgebit                   volledige prothese B of O 2 impl. + drukknoppen      1260,00                          all-in 

klikgebit                   volledige prothese B en O 2 impl. + drukknoppen     1580,00                          all-in 

klikgebit                   volledige prothese B of O 4 impl. + steg                       2625,00                          all-in 

klikgebit                   volledige prothese B en O 4 imp. + steg                       2915,00                          all-in 

klikgebit                   volledige prothese B of O 4 impl. + drukknoppen       1545,00                         all-in 

klikgebit                   volledige prothese B en O 4 impl. + drukknoppen      1835,00                         all-in 

 

Deze techniekprijzen (CZ) zijn een indicatie en afhankelijk bij welke zorgverzekeraar U verzekerd 

bent. De tandarts zal U  verder kunnen helpen in zijn persoonsgebonden begroting. 

Voor werstukken die niet voorkomen op deze lijst kunt U steeds contact met ons opnemen voor 

een prijscalculatie. 



                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


