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Prijslijst Interdent per 1 februari 2021

Bijgevoegd prijsoverzicht bevat de prijzen van de meest voorkomende

tandtechnische werkstukken.  U kunt uiteraard contact met ons opnemen 

voor een gespecificeerde offerte: info@interdent.nl of 033-2771320 
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KROON- EN BRUGWERK

Monolitische zirkonium kroon- of brugdeel 220,00        

Opgebakken zirkonium kroon 310,00        

Opgebakken zirkonium brugdeel 310,00        

Opgebakken zirkonium etsbrug 400,00        

E-Max (lithiumdisilicaat) kroon, individueel ingekleurd 220,00        

Porselein op spaarlegering kroon, incl. metaal 285,00        

Porselein op spaarlegering brug, incl. metaal 894,75        

Porseleinen facing 290,00        

IMPLANTAAT KROON- EN BRUGWERK

Monolitisch zirkonium verschroefde kroon op impl, all-in 460,00        

Opgebakken zirkonium verschroefde kroon op impl, all-in 565,00        

Opgebakken zirkonium kroon op impl, excl onderdelen 460,00        

Monolitisch zirkonium verschroefde brug op impl, all-in 1.140,00    

Opgebakken zirkonium verschroefde brug op impl, all-in 1.440,00    

Opgebakken zirkonium brug op impl, excl onderdelen 1.230,00    

De all-in werkstukken worden vervaardigd met door ons geleverde

univesele implantaatonderdelen. Indien u een ander merk onderdelen

wenst, wordt dit aanvullend berekend. 
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PARTIËLE PROTHESE

Noodplaatje  1 element 160,35

Noodplaatje  2 elementen 177,10

Partiële prothese   1 t/m 4 elementen (all-in) 289,25

Partiële prothese   5 t/m 13 elementen (all-in) 343,20

(de prijzen voor de partiële protheses zijn all-in, d.w.z. inclusief 

individuele lepel, beetplaat, (duplicaat) modellen, articulator 

en elementen). Exclusief evt. ankers of versterking.

FRAME PROTHESE

Frameprothese boven   1 t/m 4 elementen (all-in) 515,00

Frameprothese boven   5 t/m 13 elementen (all-in) 579,00

Frameprothese onder   1 t/m 4 elementen (all-in) 515,00

Frameprothese onder   5 t/m 13 elementen  (all-in) 579,00

(de prijzen voor de frames zijn all-in, d.w.z. inclusief

individuele lepel, beetplaat, (duplicaat) modellen, 

articulator en elementen) 
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VOLLEDIGE PROTHESE

Volledige boven- of onderprothese 367,65

Volledige boven- en onderprothese  meth. B 695,00

Volledige boven- en onderprothese  meth. C 780,00

REBASING

Rebasing prothese of frame, per boven of onder 107,00

PROTHESE OP IMPLANTATEN

Volledige boven- en onderprothese op drukknoppen (incl. onderdelen) 1.295,00

Volledige boven- en onderprothese, incl. steg op 2 implantaten 1.695,00

De bovengenoemde prijzen voor protheses op implantaten zijn een indicatie. 

De prijs is afhankelijk van de gebruikte materialen en de maximale vergoedingen

van de ziektekostenverzekering van de patient. 

SPLINT

Dieptreksplint (hard-zacht splint) 176,30

Occlusale splint   (inclusief 2 knopankers) 202,10
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