
Voorbeeldtarieven  R.M. Schouten Tandtechniek  per 01-01-2020

1  element € 201,55

2  elementen € 223,85

3  elementen € 245,55

4  elementen € 263,15

5  elementen € 262,95

6  elementen € 269,30

7  elementen € 282,05

8  elementen € 296,65

9  elementen € 310,00

10 elementen € 324,00

11 elementen € 340,15

12 elementen € 358,65

13 elementen € 356,60

Voll. B of O prothese € 358,80

Voll. B + O prothese € 648,05

LETOP!   Bij een noodprothese gaan wij er vanuit dat deze direct gemaakt wordt op de eerste alginaat afduk.

Dus exclusief individuele lepel(s) en exclusief beetplaat! Immediaat zal eveneens extra worden berekend

Noodprothese 1 element € 133,00

Noodprothese 2 elementen € 145,75

Noodprothese 3 elementen € 158,80

Noodprothese 4 elementen € 172,50

Noodprothese 5 elementen € 185,50

Noodprothese 6 elementen € 199,15

Noodprothese 7 elementen € 212,35

Noodprothese 8 elementen € 223,40

Noodprothese 9 elementen € 231,35

Noodprothese 10 t/m 14 elementen € 260,10

FRAME

2  elementen € 481,15

3  elementen € 516,35

4  elementen € 529,95

5  elementen € 525,70

6  elementen € 558,40

7  elementen € 567,20

8  elementen € 576,00

9  elementen € 584,80

10 elementen € 599,15

11 elementen € 607,95

12 t/m 14  elementen € 602,15

* Voor metalen kauwvlakken, metalen backings, Adoro-link en vergulden zal een meerprijs worden berekend

REPARATIE

Reparatie breuk of scheur € 58,50

Reparatie element vastzetten € 48,00

Repratie tand vernieuwen € 65,30

* Meerprijs voor iedere tand extra vernieuwen € 28,30

Reparatie kies vernieuwen € 57,50

* Meerprijs voor iedere kies extra vernieuwen € 20,50

Rebasing onder of boven prothese € 91,50

SPLINT

€ 222,50

€ 196,00

DRAADSPALK / TWISTFLEXSPALK

Draadspalk/ twistflexspalk incl. 2 stonemodellen en plaatshouder € 65,00

Draadspalk/ twistflexspalk incl. 2 stonemodellen en plaatshouder 0,6 mm draad € 72,30

BLEEKLEPEL

Bleeklepel  incl. model € 74,70

Bleeklepel speciale uitvoering incl. model € 88,35

MONDBESCHERMER

€ 87,45

€ 98,50

PROTHESE

Gemiddelde richtprijs van een prothese all-in volgens onze standaard uitvoeringen.

Hierbij zijn wij uitgegaan van de duurste situatie d.w.z., 1 t/m 6 elementen zijn  tanden, 7 t/m 14 elementen 

zijn gecombineerd met kiezen.

NOODPROTHESE

Hierbij zijn wij uitgegaan van de duurste situatie d.w.z., 1 t/m 6 elementen zijn tanden, 7 t/m 14 elementen zijn gecombineerd 

Gemiddelde richtprijs van een conventioneel frame all-in volgens onze standaard uitvoeringen met kunsthars elementen.

met kiezen.

Transparante kunstharssplint incl. 4 knopklammers, modellen art.stellen

Mondbeschermer Dubbelzacht incl. model

Mondbeschermer Playsafe Triple

Transparante CAD/CAM splint zonder klammers, incl. modellen art.stellen

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen en typefouten.

Een gespecificeerde kostenbegroting kunt u per e-mail aanvragen bij info@ttlschouten.nl.



Voorbeeldtarieven  R.M. Schouten Tandtechniek  per 01-01-2020

GOUD / PORSELEIN

Alle onderstaande tarieven zijn richtprijzen en zijn gebaseerd op onze standaard uitvoeringen.

1 PM kroon incl. € 314,30

2 PM kronen incl. modellen € 628,60

3 PM kronen incl. modellen € 942,90

Elke PM kroon meer is extra € 314,30

* meerprijs schoudermassa per element € 28,85

* meerprijs gebruik uitbrandbare parapoststift € 10,35

* meerprijs verankering voor frame per element € 21,40

* meerprijs metalen kauwvlak is afhankelijk van element type

3 delige PM brug incl. modellen € 1063,35

4 delige PM brug incl. modellen € 1417,80

5 delige PM brug incl. modellen € 1772,25

Elk PM brugdeel meer is gemiddeld extra € 354,45

* meerprijs schoudermassa per element € 28,85

* meerprijs uitbrandbare parapoststift € 10,35

* meerprijs metalen kauwvlak is afhankelijk van element type

ETSBRUG PORSELEIN  INCL. MODELLEN EN METAAL 

1 etsbrug 1 element incl. modellen € 416,05

1 etsbrug 2 elementen incl. modellen € 616,25

1 etsbrug 3 elementen incl. modellen € 835,30

1 etsbrug 4 elementen incl. modellen € 1092,70

ETSBRUG COMPOSIET  INCL. MODELLEN EN METAAL 

1 etsbrug 1 element incl. modellen € 218,25

1 etsbrug 2 elementen incl. modellen € 436,50

1 etsbrug 3 elementen incl. modellen € 654,75

1 etsbrug 4 elementen incl. modellen € 873,00

CAD/CAM OPGEBAKKEN ZIRKONIUM KROON / BRUGDEEL

1 Zirkonium kroon incl. modellen en artikulator stellen per deel € 255,05

2 Zirkonium kronen incl. modellen en artikulator stellen € 510,10

3 Zirkonium kronen incl. modellen en artikulator stellen € 765,15

4 Zirkonium kronen incl. modellen en artikulator stellen € 1020,20

CAD/CAM OPGEBAKKEN ZIRKONIUM BRUG OF VERBLOKTE KRONEN

1 brugdeel Zirkonium  incl. modellen en artikulator stellen per deel € 294,80

2 delige Zirkonium brug incl. modellen en artikulator stellen € 589,60

3 delige Zirkonium brug incl. modellen en artikulator stellen € 884,40

4 delige Zirkonium brug incl. modellen en artikulator stellen € 1179,20

IPS e.MAX FACING / KROON /BRUGDEEL

1 Monolitische IPS e.Max Blue Block colored facing  all-in € 193,00

1 Monolitische Cad/Cam IPS e.Max Blue block Basis kroon all-in € 168,20

1 Monolitische Cad/Cam IPS e.Max Blue block Colored kroon all-in € 195,05

1 Cad/Cam IPS e.Max Blue block Opbak kroon all-in € 278,65

CUBE ONE ML KROON / BRUGDEEL

1 Monolitische Cad/Cam Cube One ML kroon all-in per deel € 194,00

CAD/CAM FULL ZIRKONIUM KROON / BRUGDEEL

1 Monolitische CAD/CAM Full zirkonium basic kroon/brugdeel all-in per deel € 153,00

GOUD

Alle onderstaande tarieven zijn richtprijzen en zijn gebaseerd op onze standaard uitvoeringen.

OPBOUW

1 indirecte opbouw incl. modellen en ± 1,5 gr goud legering € 144,45

* meerprijs uitbrandbare parapoststift € 10,35

WORTELKAP

1 wortelkap Goud incl. modellen en ± 1,5 gr goud legering € 171,95

* meerprijs uitbrandbare parapoststift € 10,35

WORTELKAP MET ATTACHEMENT

1 Wortelkap + Dalbo Plus incl. modellen en ± 1,5 gr goud legering € 310,50

1 Wortelkap + Ceka Revax Axciaal incl. modellen en ± 1,5 gr goud legering € 258,20

1 Wortelkap Dyna incl. modellen, ± 1,5gr. metaal en Dyna magneet 1,5 mm € 267,65

* attachement/magneet plaatsen in prothese per stuk € 31,50

* meerprijs uitbrandbare parapoststift € 10,35

GEMIDDELDE PRIJS PM BRUG INLC. MODELLEN EN GOUDEN OPBAKLEGERING  (prijs afhankelijk van pijlers en dummy's)

LOSSE PM KRONEN INCL. MODELLEN EN GOUDEN OPBAKLEGERING

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen en typefouten.

Een gespecificeerde kostenbegroting kunt u per e-mail aanvragen bij info@ttlschouten.nl.
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zonder met

PROTHESE MET TITANIUM STEG extensies extensies

Onder- of bovenprothese op 2 implantaten met steg € 1353,05 € 1465,60

Onder- of bovenprothese op 3 implantaten met steg € 1714,85 € 1827,40

Onder- of bovenprothese op 4 implantaten met steg € 2167,65 € 2280,20

Onder- en bovenprothese op 2 implantaten met steg € 1711,85 € 1824,40

Onder- en bovenprothese op 3 implantaten met steg € 2073,65 € 2186,20

Onder- en bovenprothese op 4 implantaten met steg € 2526,45 € 2639,00

Meerprijs 2 extensies inclusief matrixen € 112,55

PROTHESE MET LOCATORS

Onder- of bovenprothese op 2 implantaten met locators € 1102,30

Onder- of bovenprothese op 3 implantaten met locators € 1435,00

Onder- of bovenprothese op 4 implantaten met locators € 1767,70

Onder- en bovenprothese op 2 implantaten met locators € 1461,10

Onder- en bovenprothese op 3 implantaten met locators € 1793,80

Onder- en bovenprothese op 4 implantaten met locators € 1793,80

REBASINGOP IMPLANTAAT

Rebasing prothese op steg 2 implantaten met vervanging van de matrix € 337,90

Rebasing prothese op locators 2 implantaten met vervanging van de matrix € 360,50

KROON OP IMPLANTAAT

Cementeerbare CAD/CAM zirkonium kroon met zirkonium abutment op implantaat € 832,15

Cementeerbare CAD/CAM zirkonium kroon met titanium abutment op implantaat € 733,3

Verschroefbare CAD/CAM  kroon op zirkonium abutment € 777,70

Verschroefbare CAD/CAM  kroon op Chroom Cobalt abutment € 676,20

Verschroefbare CAD/CAM  kroon op titanium abutment € 774,65

Verschroefbare CAD/CAM  kroon op ASTRA atlantis abutment € 793,70

IMPLANTATEN

Gemiddelde richtprijs van een volledige prothese op implantaten all-in volgens onze standaard uitvoeringen.

Hierbij zijn wij uitgegaan van de duurste situatie inclusief het leveren van de afdrukstiften

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen en typefouten.

Een gespecificeerde kostenbegroting kunt u per e-mail aanvragen bij info@ttlschouten.nl.


