
Prijslijst  
Edel Tandtechniek 2022 

 

Kroon- en brugwerk 
 
Niet metaal (per element) 
Zirkonium/opgebakken keramiek    (8 werkdagen)     150,- 
Volledig Zirkonium (multilayer)                    (8 werkdagen)     140,- 
E.max/opgebakken keramiek                     (8 werkdagen)     150,- 
Volledige E.max      (8 werkdagen)     140,- 
E-max In/onlay opgebakken keramiek     (8 werkdagen)     150,- 
E-max facing opgebakken keramiek    (8 werkdagen)     150,- 
Non prep facing       (8 werkdagen)     275,- 
Composiet facing      (8 werkdagen)      95,- 

 
Metaal keramiek (per element) 
Onedel (CrCo.)      (8 werkdagen)     110,- 
Spaarlegering *      (8 werkdagen)     130,- 
Goud (74%Au) *      (8 werkdagen)                 130,- 
Etsbrug        (8 werkdagen)     275,- 

 
*Meerprijs edelmetaal per gram  

 
Extra kroon- en brugwerkzaamheden 
Opbouw (direct/indirect)     (8 werkdagen)     85,- 
Noodkroon/brug (per element)     (8 werkdagen)     85,- 
Wax Up / mockup per element                   (8 werkdagen)                     35,-
  
Kleurbepaling op locatie           50,- 
 
Implantaat werkzaamheden excl. onderdelen 
Occ. verschroefde zirkonium kroon op implantaat    (8 werkdagen)     190,- 
Gecementeerde zirkonium kroon op abutment   (8 werkdagen)     310,- 
Schoorsteen lepel      (3 werkdagen)     45,- 
Soft tissue gipsmodel     (8 werkdagen)     20,- 
Individueel gefreesd abutment     (8 werkdagen)     210,- 

 
 
 
 
                                                                              
 
 
 
 
 
  



Prothese werkzaamheden 
 
Individuele lepel (per kaak)                    (3 werkdagen)     35,- 
Beetplaat (per kaak)                     (3 werkdagen)     35,- 
Prothese 1 element      (5 werkdagen per afspraak)    125,- 
Prothese 2 tot 4 elementen *     (5 werkdagen per afspraak)    200,- 
Prothese 5 tot 13 elementen *     (5 werkdagen per afspraak)    250,- 
Immediaat prothese (per kaak)     (5 werkdagen per afspraak)    300,- 
Volledige prothese (per kaak)                     5 werkdagen per afspraak)    385,- 
 
VP per kaak op 2 drukknoppen (nieuw)    (5 werkdagen per afspraak)                  1200,- 
VP per kaak op 4 drukknoppen (nieuw)    (5 werkdagen per afspraak)                  1600,- 
VP per kaak op 6 drukknoppen (nieuw)    (5 werkdagen per afspraak)                  2000,- 
 
VP per kaak op 2 drukknoppen (bestaande drukknoppen)                 (5 werkdagen per afspraak)    750,- 
VP per kaak op 4 drukknoppen (bestaande drukknoppen)                 (5 werkdagen per afspraak)                  1000,- 
VP per kaak op 6 drukknoppen (bestaande drukknoppen)                 (5 werkdagen per afspraak)                  1250,- 
 
VP per kaak op steg 2 impl (cad cam steg)   (5 werkdagen per afspraak)                  1300,- 
VP per kaak op steg 4 impl (cad cam steg)   (5 werkdagen per afspraak)                  1900,- 
VP per kaak op steg 6 impl (cad cam steg)   (5 werkdagen per afspraak)                  2300,- 
 
VP per kaak op steg 2 impl (bestaande steg)   (5 werkdagen per afspraak)    750,- 
VP per kaak op steg 4 impl (bestaande steg)   (5 werkdagen per afspraak)                  1000,- 
VP per kaak op steg 4 impl (bestaande steg)   (5 werkdagen per afspraak)                  1250,- 
 
Frame Crco 1 tot 4 elementen *    (8 werkdagen)     350,- 
Frame Crco 5 tot 14 elementen *     (8 werkdagen)     400,- 
 
Frame in Peak of Vitallium 1-4 elementen   (8 werkdagen)     450,- 
Frame in Peak of Vitallium 5-13 elementen   (8 werkdagen)     500,- 
 
Valplast prothese 1 tot 4 elementen *      (8 werkdagen)     225,- 
Valplast prothese 5 tot 13 elementen *     (8 werkdagen)     275,- 

 

Reparaties 
Rebase  v.a. **      (1 werkdag)     120,- 
Bij Plaatsing v.a.**      (1 werkdag)     120,- 
Herstel breuk v.a.**      (1 werkdag)      75,- 
 
* Excl lepels en beetplaten/waswal inclusief elementen (Candulor Preference)   
** complexe reparaties aantal werkdagen in overleg     
 

Overige werkstukken 
Splint/nightguard (excl. knopankers)    (8 werkdagen)     115,- 
Knarsbitje hard/zacht (clear overlay)    (3 werkdagen)      75,- 
Knarsbitje hard (clear overlay)                    (3 werkdagen)                                                    60,-      
Knarsbitje zacht (clear overlay)    (3 werkdagen)       40,- 
Mondbeschermer (2-laags)     (3 werkdagen)      95,- 
Mondbeschermer (jongste jeugd)    (3 werkdagen)      65,- 
CC-retainer      (5 werkdagen)       50,- 
Bleeklepel per kaak      (3 werkdagen)        45,- 


