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Al onze tandtechnische producten worden verwerkt
in ons eigen vaklaboratorium dat is uitgerust met de
beste (digitale) technieken. Wij werken uitsluitend met
hoogwaardige, in Nederland goedgekeurde materialen
en geven daarbij de garantie dat alle producten voldoen
aan de Europese wetgeving, te zien aan de CE-markering.
Bovendien worden gietmetalen steekproefsgewijs op
inhoud gecontroleerd door
CRB Analyse Service GmbH*.

*Onafhankelijk geaccrediteerd testlaboratorium te Hardegsen (DE)
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Meerprijs voor edelmetaal afhankelijk van
wisselkoers, tegen inkoopprijs verrekend.

In samenwerking met
Merz Baltic Denture Systeem 
(digitale prothese).

Digitale opdrachtverwerking in
samenwerking met Vertimart voor alle
gangbare administraties is gratis.

Het transport wordt verzorgd door
PS Nachtdistributie (0167 56 80 20)

Alle producten zijn
CE-norm gecertificeerd.

vanaf € 2.309Titaan wrap around
op implantaten

  Goede prijs-kwaliteitsverhouding

  TÜV-gecertificeerde laboratoria

  Vier jaar garantie op kroon- en brugwerk

  Servicetechnici met veel praktijkervaring

  Op de toekomst voorbereid zonder te hoeven investeren

  Vervaardiging van het complete productspectrum van de tandtechniek

   Drievoudige tests van elk werkstuk door onze eigen tandtechnici 
   Complete werkvoorbereiding uitgevoerd door onze eigen laboratoria

   Inclusief modellen en transport

Profiteer per direct van
onze voordelen:

Bel of
mail voor een 

eerste zending of
transportbox naar  

+31 493 569 000

in het tandtechnisch laboratorium
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Tandherstel is partner van Merz Dental:



Prothesen op implantaten
De tarieven voor deze protheses en verankering systemen zijn afwijkend en worden 
gebaseerd op de tarieven die de zorgverzekeraar van uw patiënt hanteert of vergoedt. 

Prothesen  incl. elementen
VP BK + OK incl. lepel / beetplaat / piw / afm. Aantal dagen: 5 / 5 / 5 / 6 € 650
VP BK of OK incl. lepel / beetplaat / piw / afm. Aantal dagen: 5 / 5 / 5 / 6 € 350
Noodprothese BK + OK direct klaar Aantal dagen: 6 € 600
Noodprothese BK of OK direct klaar Aantal dagen: 6 € 300
Partiële prothese 1-4 elementen + klammer incl. in 1 zitting Aantal dagen: 6 € 225
Partiële prothese 5-13 elementen + klammer incl. in 1 zitting Aantal dagen: 6 € 280
Flexprothese Aantal dagen: 9 € 385

Diversen
Gebitsbeschermer / mondbeschermer Aantal dagen: 6 € 128
MRA. anti-snurk app. Easy Comfort Aantal dagen: 12 € 660
Repositie / stabilisatiesplint hard Aantal dagen: 9 € 155
Miniplast splint hard / zacht 1.8 mm Aantal dagen: 9 € 91
Miniplast folie hard voor noodbrug Aantal dagen: 7 € 64
Bleeklepel Bovenkaak en onderkaak Aantal dagen: 9 € 133
Bleeklepel Bovenkaak of onderkaak Aantal dagen: 9 € 75 
C-C. Bar met putty Aantal dagen: 6 € 49

Aligners voor gebitsregulatie  (design Invisalign Orthocorrect)
Ontwerp en planning Aantal dagen: 6 € 78
Aligners 1 t/m 6 stuks, incl. composietsplint en C-C bar Aantal dagen: 6 € 522
Aligners 7 t/m 14 stuks, incl. composietsplint en C-C bar Aantal dagen: 6 € 772
Aligners 15 en meer stuks, incl. composietsplint en C-C bar Aantal dagen: 6 € 1.022

Wrap around op implantaten  incl. voorbereiding set up
Titaan op 4 implantaten kunststof verblending Aantal dagen: in overleg € 2.309
Titaan op 6 implantaten kunststof verblending Aantal dagen: in overleg € 2.859
Pekkton op 4 implantaten op abutment niveau Aantal dagen: in overleg € 2.996
Pekkton op 6 implantaten op abutment niveau Aantal dagen: in overleg € 3.348

Metaal keramiek  incl. porselein       

Kroon of brugtussendeel VMK Aantal dagen:  10 € 176
Etsbrug 1 dummy + 2 vleugels Aantal dagen:  10 € 298
Etsbrug 2 dummy’s + 4 vleugels Aantal dagen:  10 € 368
Implantaatkroon + abutment gecementeerd Aantal dagen:  12* € 618
Implantaatkroon + abutment verschroefd Aantal dagen:  12* € 618
Stiftopbouw (zonder kroon) Aantal dagen:  7 € 78

Geheel metaal  incl. metaal
Kroon brugdeel metaal (excl. goud) Aantal dagen:  10 € 144
Inlay 1-4 vlaks metaal (excl. goud) Aantal dagen:  10 € 144
Genoemde prijzen zijn gebaseerd op Aderbond CC.

Vol keramiek  kroon- en brugwerk opgebakken porcelein
Opgebakken zirkonium kroon- of brugdeel Aantal dagen: 10 € 213
e.max Empres 2 inlay / onlay / facing / kroon Aantal dagen:  10 € 220
Implantaatkroon + abutment gecementeerd Aantal dagen:  12* € 653
Implantaatkroon + abutment verschroefd Aantal dagen:  12* € 653
Etsbrug e.max 3-delig Aantal dagen:  10 € 549

Frames  incl. elementen
Frame 1-4 elementen incl. lepel / beetplaat / piw / afm. Aantal dagen:  5 / 5 / 5 / 9 € 561
Frame 5-13 elementen incl. lepel / beetplaat / piw / afm. Aantal dagen:  5 / 5 / 5 / 9 € 638
Frame 1-4 elementen direct klaar Aantal dagen:  9 € 495
Frame 5-13 elementen direct klaar Aantal dagen:  9 € 517
Frame + 2 teleskoopkronen incl. lepel / beetplaat / piw / afm. Aantal dagen: 5 / 5 / 5 / 12 € 1.099
Frame + 2 slotjes incl. lepel / beetplaat / piw / afm. Aantal dagen: 5 / 5 / 5 / 12 € 1.099

Cad Cam  keramisch kroon- en brugwerk en prothese        

Inlay / onlay / kroon full zirkonium Aantal dagen:  7 € 185
Merz digitale prothese Aantal dagen:  10 € 650
Inlay / only / kroon zirkonium Aantal dagen:  10 € 185
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*Bij bestelling van implantaatonderdelen door het laboratorium wordt de werktijd met 2 dagen verlengd. De prijzen zijn geldig van 01-12-2022 t/m 31-12-24.

  Inclusief transportkorten

€ 220 € 495

FrameprotheseInlay /onlay e.max

€ 522
€ 1.099€ 176 € 213 € 650 € 618 

Volledige protheseTelescoopprothese Kroon op implantaat metaal keramiekKroon VMK Opgebakken zirkon kroonAligner
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Tandherstel.nl is exclusief partner van:

Tandherstel.nl
Stationsstraat 51, 5751 HB Deurne
Telefoon: 0493-569 000
service@tandherstel.nl
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Digitaal versturen
Stl file digitaal@tandherstel.nl
3 Shape via Tandherstel.nl
Sirona portaal Sirona portaal 5753

U kunt ook
digitale bestanden 

aanleveren via
digitaal@

tandherstel.nl


