
 

TARIEVEN 2018                    
Nza code en omschrijving    Prijsindicatie   

I. Consultatie en diagnostiek  Omschrijving  Van   Tot  

C29 / Studiemodellen t.b.v. behandelplan  Techniekkosten gebitsmodel   €     15,00   €   150,00  

        

III. Preventieve mondzorg       

M61 / mondbeschermer  Techniekkosten  mondbeschermer   €     60,00  €     82,00  

        

VIII. Kronen en bruggen       

R24  Techniekkosten keramisch/porselein kroon   €   150,00   €   330,00  

R24  Meerkosten verschroefbare kroon op implantaten   €   248,00   €   365,00  

R40, R45 / Brugtussendelen  Techniekkosten brugtussendeel keramisch   €   175,00   €   225,00  

R60, R61 / Plakbrug  Techniekkosten etsbrug   €   280,00   €   350,00  

R80, R85 / Temporaire voorziening  Techniekkosten tijdelijke kroon   €     45,00   €   300,00  

        

XI. Kunstgebitten       

Kunstgebitten volledig       

P30 / P14 / P17/ P37/ P40/P45 
Boven & onder kunstgebit volledig (eventueel met extra passen en 
registratie)  €   456,00   €   615,00  

P21 / P14 / P37/ P45/ P40 Bovenkunstgebit volledig   €   245,00   €   324,00  

P25 / P14/ P45 / P40 Onderkunstgebit volledig  €   245,00   €   324,00  



        

Opvullen en reparaties       

P01 / P02 Opvullen volledig kunstgebit eenvoudig   €     84,00   €   103,00  

P07 Reparatie zonder afdruk  €     45,00   €   100,00  

P08 Reparatie met afdruk  €     45,00   €   250,00  

Gedeeltelijke kunstgebit       

P10 / P15 / P16 / P40 Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen, 5-13 elementen  €   150,00   €   325,00  

P34 / P35 / P40 Frame kunstgebit 1-4 elementen, 5-13 elementen  €   420,00   €   576,00  

        

Opvullen en reparatie gedeeltelijke kunstgebitten     

P51 / P52 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / frame zonder of met randopbouw   €     50,00   €   100,00  

P57 / P58 Reparatie gedeeltelijk kunstgebit / frame zonder of met afdruk  €     50,00   €   250,00  

P78 / P40 Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met elementen tot volledig kunstgebit  €     50,00   €   250,00  

P79 / P40 Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker  €     50,00   €     85,00  

        

Klikgebit volledig Boven en Onder op implantaten (1e klikgebit na plaatsen implantaten)     

J50 / J40 Klikgebit op 2 implantaten met drukknop onder en kunstgebit boven  €1.184,00   €1.475,00  

J50 / J40 /J41 Klikgebit op 4 implantaten met drukknop onder en kunstgebit boven  €1.662,00   €2.245,00  

J50 / J42 Klikgebit op 2 implantaten met staaf onder en kunstgebit boven  €1.296,00   €1.954,00  

J50 / J42 / J43 Klikgebit op 4 implantaten met staaf onder en kunstgebit boven  €1.772,00   €2.552,00  

        

Klikgebit Onder op implantaten (1e klikgebit na plaatsen implantaten)     

J51 / J40 Klikgebit op 2 implantaten met drukknop onder  €   892,00   €1.183,00  

J51 / J40 / J41 Klikgebit op 4 implantaten met drukknop onder  €1.371,00    1.954,00  

J51 / J42 Klikgebit op 2 implantaten met staaf onder  €1.081,00   €1.531,00  

J51 / J42 / J43 Klikgebit op 4 implantaten met staaf onder  €1.594,00   €2.374,00  

        
 
 
     



Klikgebit Boven op implantaten (1e klikgebit na plaatsen implantaten) 

J52 / J40 Klikgebit op 2 implantaten met drukknop boven  €   892,00   €1.184,00  

J52 / J40 / J41 Klikgebit op 4 implantaten met drukknop boven  €1.371,00   €2.424,00  

J52 / J42/ J43 Klikgebit op 4 implantaten met staaf boven  €1.644,00   €2.424,00  

J52 / J42/ J43 Klikgebit op 6 implantaten met staaf boven  €2.030,00   €3.140,00  

        

Klikgebit volledig Boven en Onder op implantaten (Vervanging van bestaand klikgebit)     

J50 Klikgebit op 2 implantaten met drukknop onder en kunstgebit boven  €1.184,00  

J50 Klikgebit op 4 implantaten met drukknop onder en kunstgebit boven  €1.662,00  

J50 / J57 Klikgebit op 2 implantaten met staaf onder en kunstgebit boven  €1.296,00  

J50 / J57 / J58 Klikgebit op 4 implantaten met staaf onder en kunstgebit boven  €1.772,00  

        

Klikgebit Onder op implantaten (Vervanging van bestaand klikgebit)     

J51 Klikgebit op 2, 3 of 4 implantaten met drukknop onder  €   892,00   €1.371,00  

J51 / J57 / J58 Klikgebit op 2, 3 of 4 implantaten met staaf onder  €1.080,00    1.644,00  

        

Klikgebit Boven op implantaten (Vervanging van bestaand klikgebit)     

J52 Klikgebit op 2 implantaten met drukknop boven    €   892,00  

J52 Klikgebit op 4 implantaten met drukknop boven    €1.371,00  

J52 /J57 /J58 Klikgebit op 4 implantaten met staaf boven    €1.644,00  

J52 /J57 /J58 /J59 Klikgebit op 6 implantaten met staaf boven    €2.030,00  

        

Opvullen en reparaties van Klikgebit       

J70 /J71 / J72 /J73 Opvullen met drukknoppen of staaf met en zonder staafdemontage  €   154,00   €   725,00  

J74 / J75 / J76 / J77 Reparatie met en zonder staafdemontage  €     80,00   €   500,00  
 

 

 


