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Annuleren
Bij annuleren van een begroting berekenen wij u € 24,95 voor de casus 
evaluatie. Dit geldt ook voor begroting inclusief digitaal behandelplan 
middels onze AirSmile Portal. Bij annuleren van een reeds aangevraagde 
AirCheck, zullen wij € 200,- in rekening brengen. Na het verstrijken van 
de garantie termijn (12 maanden na de veronderstelde afloopdatum van 
de behandeling) of na het verbruiken van al de refinements worden alle 
aanpassingen gefactureerd als zijnde een nieuwe behandeling.

Zie de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van 
Excent Tandtechniek B.V. op www.excent.eu. 
Prijswijzigingen voorbehouden. www.airsmile.eu

Behandelplan AirSmile®

Esthetics
AirSmile®

Easy
AirSmile®

One
AirSmile®

Light
AirSmile®

Complete

Tarief behandeling € 400 € 760 € 800 € 1260 € 1760

Gemiddelde duur 
behandeling 6 mnd. 6 mnd. 12 mnd. 12 mnd. 24 mnd.

Aantal tandbogen 1 2 1 2 2

Maximum aantal 
aligners t/m 10 t/m 10 20 20 geen 

maximum

Refinements 1 1 2 2 3

Garantie 6 mnd. 6 mnd. 12 mnd. 12 mnd. 18 mnd.

Eindretainer COR inclusief inclusief inclusief inclusief inclusief

Extra refinement 
binnen garantieperiode

€ 250 
(incl. AirCheck en 15 aligners)

Extra AirCheck € 150

Extra aligner € 35

Extra eindretainer € 45
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AirSmile®-Complete
AirSmile®-Complete is een behandeling van 2 tandbogen. Een Complete-behandeling is 

geschikt voor correctie van malocclusie, extreme crowding/spacing en verbetering van 

een diepe en open beet.

AirSmile®-Light
Met AirSmile®-Light kunt u 2 tandbogen behandelen met 20 aligners per tandboog. 

Indien er meer aligners nodig blijken, gaat de patiënt direct over op een Complete 

behandeling. Een Light-behandeling is geschikt voor correctie van crowding en spacing 

zonder aanpassing van malocclusie.

AirSmile®-One
Gaat het om slechts één tandboog, gebruik dan AirSmile One. Een AirSmile One 

behandeling is geschikt voor het oplijnen van een volledige tandboog en correctie van 

crowding en spacing in de boven of de onderkaak.

AirSmile®-Easy & AirSmile®-Esthetics
Met AirSmile®-Easy en AirSmile®-Esthetics (voor kleine behandelingen) is uw patiënt 

met maximaal 10 aligners per tandboog al binnen 20 weken klaar. AirSmile®-Easy en 

AirSmile®-Esthetics zijn ook uitstekend toe te passen ter voorbereiding op kronen en 

facings in de frontelementen.

Let op!
Indien de juiste gegevens zijn 
aangeleverd ontvangt u het Treatment 
Plan binnen 5 werkdagen. Wanneer de 
gegevens niet compleet zijn zal deze in 
`new case’ blijven staan.
 
Aanleveren bij een nieuwe case:
• Profiel- en mondfoto’s
• Behandelwensen (in het Engels)
• Scans (bij het opsturen van afdrukken 

worden de scans door Team AirSmile 
bijgevoegd)

• OPT (gewenst)

AirSmile Portal - Alle informatie en data 

op één plek, zelf controle over het uploaden 

van data en altijd inzicht in de orderstatus 

van je casussen. De digitale set-up, het 

‘Treatment Plan’ staat binnen 5 werkdagen 

klaar in de Portal waarvan u een melding 

krijgt om deze te bekijken en eventueel een 

aanpassing kunt aanvragen.


