
Zirkon kroon/brugdeel zijdelings € 416,00/499,00
Zirkon kroon/brugdeel front € 493,00/586,00 
Inlay / onlay perskeramiek € 392,00
Porseleinen inlay / onlay € 392,00
Monolitische kroon perskeramiek / zirconia € 340,00
Porseleinen partiele omslijping € 393,00/519,00
Additional veneer € 392,00
Kroon perskeramiek front/zijdelings € 513,00/385,00

Prijzen zijn exclusief modellen, articulator en inkerven. Bovenstaande werkstukken  
zijn ook te vervaardigen met digitale mondscanners.

Tarieven voor implantaat kroon- en brugwerk zijn in combinatie met 
kroon- en brugwerk tarieven.
Verwerken implantaat onderdeel excl. CAD/CAM abutment € 265,00 

CAD/CAM implantaat abutments
Zirkon CAD/CAM Abutment1 € 190,00
Zirkon CAD/CAM Biomet -3I / Encode2 € 414,00
Zirkon CAD/CAM Abutment Atlantis3 € 320,00
Zirkon CAD/CAM Abutment Straumann Cares4 € 288,00 
Zirkon CAD/CAM Abutment NobelProcera5 € 198,00
Zirkon CAD/CAM Abutment LAVA (incl. Ti insert)6 € 210,00

Esthetisch consult (bespreken van de wensen met de patient) € 73,90
Kleurbepaling 1 element zijdelings m.b.v. Digitale opname € 30,00
Kleurbepaling >1 element of front m.b.v. Digitale opname € 54,00
Werken met patient € 130,00
Proefwasmodellatie per element € 74,10
Tandvleesporselein € 90,10
Schouderporselein € 66,20

Titaan/Cr-Co CAD/CAM Abutment1 € 180,00
Titaan CAD/CAM Biomet -3i / Encode2 € 342,00
Titaan CAD/CAM Abutment Atlantis3 € 228,00
Titaan CAD/CAM Abutment Straumann Cares4 € 172,00
Titaan CAD/CAM Abutment NobelProcera5 € 183,00

Geschikt voor:
1  Zo goed als alle implantaat systemen  
2  Biomet 3i
3  Nobel Biocare, Biomet 3i, Straumann, Astra
4  Straumann 
5  Nobel Biocare, Straumann, Astra
6  Nobel Biocare, Biomet 3i, Straumann Astra

Verschroefde Zirkon implantaat kroon excl. CAD/CAM abutment € 504,10
Inclusief ontwerpen, scannen abutment en hulpdelen plaatsen, model  

Superhard gipsmodel boven/onder € 28,60
Model monteren in articulator € 32,40
Stomp € 33,90
Soft-tissue model (inclusief materiaal) € 75,90
Model monteren m.b.v. Face-bow (meerwerk) € 50,40
Studie model € 18,00
Geller model € 89,80

Implantaat kroon- en brugwerk in combinatie met CAD/CAM abutment

Noodkroon of noodbrugdeel € 110,00 
Glasvezeltechniek etsbrug 1 dummy incl. vleugels € 353,00 
Glasvezeltechniek extra dummy € 239,00 
Glasvezeltechniek kroon/brugdeel € 239,00
Prijzen zijn exclusief modellen en articulator
Voor legeringen wordt de dagprijs doorberekend.

NoodvoorzieningKeramiek

Kroon- en brugwerk

Drukfouten en prijswijzigingen van ODCH en implantaat firma’s zijn voorbehouden. Op alle producten- en dienstenleveringen door Excent Tandtechniek B.V. en de hieraan gelieerde 
tandtechnische laboratoria zijn onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing, v070101, geldend vanaf 1 januari 2007. Zie www.odch.nl

Kroon- en brugwerk modellen

Tarieven voor implantaat kroon- en brugwerk zijn in combinatie met 
kroon- en brugwerk tarieven.
Verwerken implantaat onderdeel excl. confectie abutment € 265,00

Voorbeeld confectie abutment
Ankylos 3102 4171 Regular C / Abutment  € 195,90
Nobel Biocare 32338 Snappy abutment NobRpl NP  € 207,60
Straumann 048.606 WN synOcta abutment  € 166,70
Astra 24228 TiDesign 4.0 incl.screw  € 219,05
Camlog J2227.3830 Esthomic abutment € 152,60

Implantaat kroon- en brugwerk in combinatie met confectie abutment

Tarievenlijst 2023



ODCH is uw onafhankelijke partner voor de aanschaf 
en het werken met de digitale afdruksystemen:

Oral Design Center Holland: 
Center of Excellence

Meentweg 27A, 1261 XR Blaricum, T 035 53 86 816, www.odch.nl

Oral Design Center Holland is in 2001 opgericht door Wiboud van 

Limburgh en Eric van der Winden. Binnen ons team van topspecialisten 

combineren wij meer dan 100 jaar aan tandtechnische kennis 

en expertise en maken wij gebruik van de modernste (digitale) systemen 

en technieken met de beste materialen. Bij dit in kroon- en brugwerk 

gespecialiseerde Center of Excellence, staat persoonlijke aandacht 

voor de patiënt centraal. Oral Design Center Holland is member van 

de Oral Design groep, een internationale groep tandtechnici, verspreid over 

29 landen, die door middel van lezingen wereldwijd haar ervaringen en 

bevindingen reflecteert. Deze groep is opgericht door de Zwitser, 

Willi Geller.

Meer informatie? 

Mail of bel ons gerust en informeer naar het brede scala aan mogelijkheden 

of maak een afspraak om langs te komen. U bent van harte welkom!

Betalen in stijl?
Met de Excent 

Gold Card betaalt u 
uw tandtechnische 
nota’s en spaart u 

dubbele membership 
rewardpunten per tand-

technische euro


