
Prijslijst tandtechniek Mondzorg Surhuisterveen geldig tot 31-12-2019

productgroep omschrijving prijs

modellen gipsmodel klasse 3 gips x
digitaal geprint model Itero partieel set € 64,26 x
digitaal geprint model Itero volledig set € 92,82 x
studiemodellen enkel € 10,32 x
studiemodellen set gezeept € 20,08 x

kronen en bruggen volkeramisch Kroon Zirkonium opgebakken € 178,50
ips e-max kroon/brugdeel € 119,00
monozir kroon/brugdeel volledig ZrO2 € 99,00
monozir ultra kroon/brugdeel volledig ZrO2 € 109,00
vita enamic kroon/brugdeel € 111,18

metaal porselein Kroon Porselein Metaal - Hoogedel excl edel metaal € 152,62
kroon/brugdeel incl spaarlegering € 184,24

volledig metaal Kroon Volledig Metaal - Hoogedel excl edel metaal € 107,27
kroon/brugdeel incl spaarlegering € 166,79

extra bij etsbrug etsbrugvleugel Zirkonium opgebakken € 178,50
etsbrugvleugel Zirkonium opgebakken € 117,00

inlay/onlay en facing Inlay/Onlay Zirkonium opgebakken € 171,20
IPS e-max € 119,00
monozir ZrO2 € 99,00

stiftopbouw stiftopbouw spaarlegering incl metaal € 63,95



extra bij kroon en brugwerk vorm en/of kleuraanpassing € 75,08
precisieverankering montage € 48,66
montage slot aan kroon/brug/wortelkap € 36,49

implantologie (let op prijzen zijn exclusief implantaatonderdelen !!!!)

gecementeerde kronen (excl onderdelen)

Zirkonium opgebakken € 240,59
monozir ZrO2 € 171,09
spaarlegering incl metaal opgebakken porselein € 246,33

verschroefde kronen (excl onderdelen)
Zirkonium opgebakken € 292,77
monozir ZrO2 € 223,27
spaarlegering incl metaal opgebakken porselein € 240,31

extra bij implantologie
boorplaat tbv implantaat plaatsing ( excl Hulzen) € 94,84
individuele lepel open model € 46,46 x
soft tissue model € 21,07

orthodontie apparatuur
half open activator € 79,01
twin blok € 116,84
regulatieplaat met 2 ankers en Labiaalboog € 45,05
open activator € 78,40
afwijkende kleur /glitter € 5,76

retainers cc retainer incl putty plaatsingsmal € 35,00
essix invisable retainer € 34,23
hawley retainer € 39,50
van der Linden retainer excl Labiale boog € 63,47

frame en prothese
frames frame metaal 1-4 elementen cpl € 299,43 prijs is tm 4



frame metaal 5-9 elementen cpl € 352,18 prijs is tm 9

partieel prothese partieel prothese 1-4 elementen € 201,06
partieel prothese 5-9 elementen € 262,40

volledige prothese boven of onder € 272,80
boven en onder € 545,60

lokaal gemaakt
boven of onder € 369,00 BK € 348 x
boven en onder € 699,00 x

reparatie rebasing prothese € 95,00 x
rebasing met  weekblijvende basis € 228,61 x
reparatie prothese € 45,10 x

let op:
bij al deze werkstukken kunnen prijzen afwijken i.v.m. te leveren onderdelen die doorberekend worden 

een opdracht kan samengesteld zijn uit deelwerkstukken 
voor de uiteindelijke prijs is het verstandig een begroting op te laten stellen

protectie en therapie splints basis splint hard glad € 65,80
stabilisatie splint incl imprint antagonist en 2 oogankers € 116,52
michigan splint € 102,12
extra ooganker € 13,28

protectie gebitsbeschermer sport standaard € 55,00
gebitsbeschermer elite (2 laags en zachte front plaat) € 59,00
gebitsbeschermer prof (2 laags met harde front plaat) € 69,00
gebitsbeschermer model bolhuis € 72,19



bleeklepels regular seal € 36,12
superior seal € 45,23



Zijn verschillende prijzen voor een gipsmodel
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