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1) Intern tandtechniekwerk
Onderstaande werkstukken maken we in huis.
Werkstuk
Studiemodellen moldano per kaak
Studiemodellen superhard in rock per kaak
Schoorsteenlepel met een rimlock tbv implantaatafdruk
Bleeklepels maken incl de gipsmodellen per kaak
Spalk materiaal toeslag per verbinding

Techniekkosten
€ 10,00
€ 12,00
€ 45,00
€ 45,00
€ 14,00

Stomp inkerven
Middenwaarde articulator plaatsen
Monteren volgens Face bow registratie

€ 10,00
€ 16,00
€ 16,00

2) Tandtechniekwerk – Kroon- en brugwerk en porseleinen veneers.
Kroon- en brugwerk bestellen we bij 2 verschillende leveranciers. Vraag uw tandarts waarom we werken met
2 laboratoria en laat u helpen bij uw keuze.

Kijk voor een impressie op www.kleinsmiede-vanamerongen.nl
Een bedrijf wat al jaar en dag in Den Haag is gevestigd waar al het werk
zelfstandig wordt gemaakt met de meest moderne machines en technieken
in Benoordenhout in Den Haag.
Kroon en brugwerk
Translucent full zirconium - gestaind in de sinterfase
Toeslag onder een bestaand frame anker
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Techniekkosten
€ 180,00
€ 15,00
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Heeft geen actieve website. Het bedrijf bestaat uit eigenlijk 1
persoon; een echte vakidioot. Maakt fenomenaal mooi kroon- en
brugwerk. Alles wordt van begin tot einde met de hand gemaakt met
behulp van digitaal en analoge technieken alles in het Statenkwartier
in Den Haag.
Kroon en brugwerk en porseleinen veneers
Alle soorten kronen en veneers hebben dezelfde prijs. Alle zijn individueel
opgebakken. Een hele range aan technieken, materialen en mogelijkheden,
bespreek dit met de tandarts.
Volledig metaal kroon niet opgebakken (excl metaal)/ full zirr
Toeslagen Kroon en brugwerk
Toeslag opbakken aan de stoel in Den Haag, je krijgt dan voor front veneers
en frontkronen het mooiste werk wat je je kunt voorstellen. Het wordt per
kroon 350 euro en een middagsessie in Den Haag omdat aan de technieker
aan de stoel de kroon maakt.
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Techniekkosten
€ 250,00

€ 180,00
Techniekkosten
€ 100,00
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3) Tandtechniekwerk – Kroon- en brugwerk op implantaten
Kroon- en brugwerk op implantaten maken uitsluitend met originele onderdelen. Dit betekent dat het merk
implantaat dat in uw mond zit bepalend is voor de onderdelen die we kiezen. We werken hoofdzakelijk met
implantaten van Astra, Ankylos, Straumann en Conelog. Alle originele onderdelen dragen dezelfde naam enkel
op Astra implantaten gebruiken we onderdelen van Atlantis, dit wordt aanbevolen vanuit fabrikant. Naast
eerdergenoemde merken werken we ook met Nobel Biocare en Frialit. Deze laatste is een wat ouder merk.
Onze keuze voor originele onderdelen heeft te maken met garanties op uw implantaat vanaf fabriek.
Een andere keuze, naast altijd kiezen voor origineel op origineel, is de keuze om nagenoeg alles verschroeft te
plaatsen. Er komt geen lijm aan te pas in de stoel. De kroon of brug wordt in het laboratorium aan het
abutment (overbrenging implanaat naar kroon) verlijmd zodat de tandarts dit enkel hoeft vast te schroeven.
Dit maakt dat als iets stuk is gegaan dat het relatief makkelijk te repareren is en het geeft het minste klachten
mbt tandvleesontstekingen. Met alles eigenlijk de eerste voorkeur aangetoond middels onderzoek.
We werken vooralsnog met 1 laboratorium.

Heeft geen actieve website. Het bedrijf bestaat uit eigenlijk 1 persoon; een
echte vakidioot. Maakt fenomenaal mooi kroon- en brugwerk. Alles wordt van begin tot einde met de hand
gemaakt met behulp van digitaal en analoge technieken alles in het Statenkwartier in Den Haag. Ook hier
werken we uitsluitend met originele onderdelen en onze keuze valt hier veelal op wanneer er in het front
gewerkt wordt of als er sprake is van bijzondere situaties.
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Implantaatwerk
Bij een astra implantaat; Een Atlantis individueel ontworpen abutment met
verlijmde kroon zirconium met volledig opgebakken porselein verschroefd te
plaatsen (eventueel met een hoekverschroeving) incl afdrukstiften,
modelanaloog en softtissue model, compleet.

Techniekkosten
Abut € 350,00
Kroon € 300,00
Sub € 650,00

LET OP; bij al het implantaatwerk komen aanvullend de kosten van een
schoorsteenlepel die we hier in de praktijk maken.

lepel € 45,00
Totaal € 695,00

Bovenstaande geldt eigenlijk voor alle andere bestaande systemen echter
Conelog en Straumann zijn in de regel iets goedkoper en Ankyloss is weer
een stukje duurder. Houd rekening met een afwijking van circa € 50,goedkoper bij de eerste 2 en tot € 100,- duurder bij de duurdere Ankyloss
systemen alle per werkstuk.

Zie tekst
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4) Tandtechniekwerk – Prothetiek, uitneembare voorzieningen zowel geheel als
partieel

Volledige Prothese
Volledige prothese boven & onder
Volledige prothese boven
Volledige prothese onder

650
350
350

Imediaat prothese boven & onder
Immediaat prothese boven
Immediaat prothese onder

650
350
350

Prothese op implantaten
Volledige boven en onder prothese met 2 impl. onder, incl. een nieuwe steg
Volledige boven/ onder prothese op 4 impl. incl. nieuwe steg
Volledig onder prothese op 2 impl. incl. nieuwe steg
Toeslag per extra impl.

1700
2200
1300
500

Volledige prothese boven & onder, onder op bestaande steg 2 impl.
Volledige boven of onder prothese op bestaande steg 4 impl.
Volledig onder prothese best. steg 2 impl.

1200
1200
800

Partiele prothese
Partiele prothese boven of onder 1 tot 4 elementen
Partiele prothese boven of onder 5 tot 13 elementen
Partiele prothese boven of onder 1 tot 4 elementen
Partiele prothese boven of onder 5 tot 13 elementen
Frame prothese
Frame prothese 1 tot 4 elementen
Frame prothese 5 tot 13 elementen
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FLEXIBLE
FLEXIBLE

260
350
180
225

560
625
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Anti Snurk Beugel
MRA easy Comfort
Splint Gefreesd
Splint gefreesd zonder ankers

455

145

Bleeklepels
Bleeklepels incl gipsmodel (met afdruk)
Bleeklepels zonder happen incl geprint model

50
65

Retainers / essix
retainer na beugel (dieptrek)
Retainer met 1 element

55
80

Gebitbeschermers
heavy (Kickboxen hockey boksen rugby)
medium (overige sporten)

95
85

Reparatie en rebasingen
Rebasing boven/ onder
Reparatie breuk
Tandvernieuwen
Toeslag per element
Rebasing op 2 impl.
Rebasing op 4 impl.
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3 jaar garantie

95
65
65
25
225
310
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5) Tandtechniekwerk – Prothetiek implantaatgedragen, de zogenoemde klikgebitten.
De prijzen zijn op individuele offerte omdat er te veel verschillende situaties zijn om hier een vaste prijs aan te
koppelen. Het hangt namelijk af van de locaties waar de kaakchirurg de implantaten heeft kunnen plaatsen.
Soms kan er gewerkt worden met knopankers en soms is een staafconstructie of zelfs meerdere nodig.
Al dit soort trajecten starten we hier bij de tandarts in de praktijk en we begeleiden u van A tot Z. We stellen de
indicatie, vertellen u wat u kunt verwachten en verwijzen u naar een implanterend kaakchirurg. Ook begeleiden
we u met het hele machtigingstraject met uw verzekeraar. Dit tandheelkundig werk valt namelijk zo goed als
altijd onder de basisverzekering. Vraag bij interesse uw tandarts naar informatie.
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