
Tarieven tandtechniek 2021

Kroon en brugwerk Prijs Recodent

Kroon opgebakken zirkonium € 250,00
Kroon/ brugdeel opgebakken porselein excl. metaal € 220,00
Kroon opgebakken CrCo € 205,00
Kroon monolitisch € 190,00
Noodkroon per element € 75,00

Prothesewerk Prijs Recodent

Volledige boven en onder prothese € 640,00
Volledige boven óf onder prothese € 335,00
Noodprothese boven óf onder € 250,00
Frame 1-4 elementen € 500,00
Frame 5-12 elementen € 550,00
Partiële prothese 1-2 elementen € 210,00
Partiële prothese 1-4 elementen € 280,00
Partiële prothese 5-13 elementen € 350,00
Volledige prothese boven en onder 2x locator € 1500,00
Volledige prothese boven en onder op steg 2 implantaten € 1610,00

Diversen Prijs Recodent

Gebitsbeschermer/ hockeybitje eenvoudig € 75,00
Sportbeschermer professioneel € 106,65
Harde spalk/ knarsen + bewaarbox € 145,00
Clearretainer € 62,00
Bleek lepel all-in € 75,00
Drumplaat zacht/ knarsen € 60,00
C-C draadspalk + slot € 55,00
Prothese reinigen € 20,00

Reparatie Prijs Recodent

Rebasing prothese (opvullen) € 80,00
Herstellen breuk/ scheur € 50,00
Element vastzetten € 40,00
Naam in prothese € 20,00
Kleine extentie aan bestaand frame all-in € 110,00
Grote extentie aan bestaand frame all-in € 145,00
Meerprijs weke basis € 100,00
Meerprijs gegoten anker aan prothese € 64,00
Meerprijs gaas/ draad versteviging € 30,00
Meerprijs uitbreiden elk volgend element/ draad anker € 15,00

Attentie

De tarieven voor tandtechniek worden conform de richtlijnen van de NZa zonder toeslag aan u doorberekend.                             
Wij hebben een jarenlang vertrouwd samenwerkingsverband met laboratoria en tandtechnici in de regio. Hieronder 
vindt u de lijst met de meest voorkomende behandelingen in onze praktijk voorzien van onze inkoopprijzen. 

De op deze prijslijst genoemde bedragen zijn de gebruikelijke prijzen, waar geen rechten aan kunnen worden ontleend.                                                                              
Tijdens uw behandeling kunnen zich omstandigheden voordoen waardoor de techniekkosten van het individueel vervaardigde werkstuk of 
reparatie kunnen afwijken van de lijst. De technieker wordt bepaald aan de hand van het behandelplan.


