
 
 
 
 
 
 
 

 

Techniekkosten 2022 
 

 
Tandheelkundig Centrum Triangel  
Parklaan 128 
2742 MG Waddinxveen 
 
 
 
Overzicht techniekkosten CEREC werkstukken  

•   E MAX CAD monoliet premolaar en molaar: kroon €287,41 

•   E MAX CAD monoliet premolaar en molaar: inlay, facing €271,11 

•   E MAX CAD monoliet front €302,13 

•   E MAX CAD 3-delige brug monoliet €754,53 

•   Infinident HTLZ 3-delige brug, individueel opgebakken met cut-back €971,00 

•   Infinident HTLZ 4-delige brug, individueel opgebakken met cut-back €1244,75 

•   CRIOS/TELIO kunsthars inlay €190,00 

•   TELIO CAD brug 3-delig €408,15 

•   TELIO CAD brug 4-delig €514,21 

•   Solitaire kroon op implantaat op Ti-Base (verschroefd)                                   €567,12 
 

• Solitaire kroon op implantaat op Astra Ti-base (gecementeerd)       €659,86 
 

• 3-delige brug op implantaten monoliet       €1.267,18 
 

•   3-delige brug opgebakken op onderstructuur €1604,41 

•   4-delige brug opgebakken op onderstructuur €1949,85 

• Etsbrug monoliet e.Max €363,57 

• Etsbrug monoliet Telio €312,47 

Overzicht techniekkosten prothetische werkstukken  

Reparaties (Excent)  

• Reparatie prothese breuk €73,00 

•   Reparatie prothese element vastzetten/ vernieuwen €68,00 

• Reparatie element uitbreiden €87,00 

• Toeslag extra tand/kies/anker €21,00 

• Rebasing prothese/partieel/frame €105,00 

Prothese conventioneel (Refrezh)  

•   Partiële noodprothese 1 element (Excent) €167,00 

•   Partiële prothese 1-4 elementen (Excent Select) €217,00 

•   Partiële prothese 5-13 elementen (Excent Select) €263,00 



• Volledige prothese boven en onder €709,00 

•   Volledige onder of boven prothese €368,00 

• Volledige immediaat prothese boven en onder €772,00 

•   Volledige immediaat prothese boven of onder €421,00 

•   Toeslag per immediaat te vervangen element €15,43 

• Volledige noodprothese boven en onder  €693,00 

•   Volledige noodprothese boven of onder €346,00 

Andere prothesen (Excent)  

• Reparatie frame eenvoudig €174,00 

• Reparatie frame uitgebreid €251,00 

•   Frame prothese 1-4 elementen €618,00 

•   Frame prothese 5-13 elementen €703,00 

•   Frame prothese 1-4 elementen Select (excl. Individuele lepel) €327,00 

• Frame prothese 5-13 elementen Select (excl. Individuele lepel) €380,00 

 

• Bleeklepel per stuk (Elysee) €47,11 

• Splint (Elysee) €56,03 

Gebitsbeschermers (Elysee)  

• Junior (Sport) 4mm €32,00 

• Standaard (Sport) 5 mm €57,00 

• Senior (Sport) 6 mm €59,00 

• Elite (Sport) 6 mm + 3mm + zachte frontplaat €62,00 

• Prof. (Sport) 6mm + 3mm + zachte frontplaat €75,00  


