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Voorwoord 

 

Geachte relatie, 

 

Voor u ligt de Arodent (beknopte) prijslijst van 2020.  

Wij zijn graag een betrouwbare partner in tandtechnisch werk voor u. Daar draait het om bij Arodent 

als 4Dental partner. 

Service staat bij Arodent Hoog in het vaandel. Onze eigen bodes halen en bezorgen regionaal uw 

dagwerk. Voor regulier werk en buiten de regio werken wij met een professionele nachtkoerier voor 

een landelijke dekking. Hierdoor is Arodent als 4Dental partner snel, flexibel en klantgericht. Al onze 

medewerkers streven hetzelfde doel na: hoogwaardige kwaliteitsproducten leveren tegen een 

betaalbare prijs met een optimale service. Met onze passie voor de tandtechniek zijn wij de juiste 

partner voor u.  

Prijslijst 

Arodent werkt ook in 2020 met een prijslijst met zoveel mogelijk all-in tarieven. In deze prijslijst zijn 

de prijzen opgenomen van de meest gevraagde producten. Voor producten die niet in de prijslijst 

staan kunt u contact met ons opnemen. De genoemde prijzen van vaak bij behandelingen 

voorkomende materialen en technieken zijn slechts een indicatie. Elke mens is uniek en daarmee ook 

elke behandeling en de daarvoor benodigde door de tandtechnicus op maat gemaakte werkstukken. 

U krijgt desgewenst voor de behandelingen dan ook vooraf een begroting. 

 

 

Arodent tandtechniek 

Gestelsestraat 28 

5582 HH Waalre 

Tel. 040 251 03 71 



info@arodent.nl 

www.arodent.nl 

 

 

kroon-en brugwerk 

materiaal                            model                                                             prijs(euro)                     prijsindicatie 

lithium disilicaat                E-max cad (volcontour/monolitisch)            215,00                             all-in 

lithium disilicaat                E-max cad individueel (opgebakken)            269,00                             all-in 

metaal/cad                         opgebakken -onedel ( Cr./Co. )                      204,00                             all-in 

metaal/cad                         opgebakken brugdeel – coron                       204,00                             all-in 

Keramiek                             Zirkonia cad (volcontour/monolitisch)         215,00                             all-in 

Keramiek                             Zirk.brugdeel(volcontour/monolitisch)        215,00                             all-in 

Keramiek                             Zirkonia cad (individueel)                                269,00                             all-in 

Keramiek                             Zirk.brugdeel cad (individueel)                      269,00                             all-in 

Keramiek      Etsbrug zirkonium opgebakken          474,00          all-in 

Metaal                                 opbakkroon gemod./palladium                     279,00                            richtprijs 

Metaal                                 opbakbrugdeel gemod./palladium                279,00                            richtprijs 

Metaal                                 opbakkroon gemod./edelmetaal                   255,00                            ex. metaal 

Metaal                                 opbakbrugdeel gemod./edelmetaal             255,00                             ex. metaal 

Metaal/Keramiek               Etsbrug (dummy + 2 vleugels) cad                343,00                              all-in 

Keramkiek      Etsbrug Vol zirkonium             384,00           all-in 

Keramiek      Etsbrug Zirkonium opgebakken           474,00           all-in 

Composiet                   Ambarino up-onlay                                       101,00                              all-in   

Composiet      Ambarino kroon             175,00            all-in 

                     

Implantaat kroon-en brugwerk 

Materiaal                             model                                                             prijs(euro)                      prijsindicatie 

metaal                                  Ti-base  Kroon impl.(verschroefd)                  623,00                          richtprijs* 

keramiek                              custom  Abutm. Met zirk. kroon                     676,00                          richtprijs* 

keramiek                              cust.abutm.opgebakken verschrfd.               654,00                          richtprijs* 

keramiek                             impl. kroon E-max Gecementeerd                  544,00                          richtprijs* 
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keramiek     Ti-base E-max (Verschr)           517,00       richtprijs* 

Keramiek     Ti-Base Full Zirkonium (verschr)          560,00       richtprijs* 

Keramiek     impl.  Full Zirkonium gecementeerd          587,00      richtprijs* 

 

*als Straumann Cares excellence Laboratorium zijn deze prijzen gebaseerd op Straumann 

implantaten, wij werken ook met de meeste andere gerenomeerde implantaatmerken, prijs is 

variabel naargelang het gebruikte implantaatsysteem. 

 

 

 

 

Prothesewerk en frames 

Materiaal                             model                                                        prijs(euro)                           prijsindicatie 

Kunststof                             volledige prothese onderkaak                  350,00                                    all-in* 

Kunststof                             volledige prothese bovenkaak                  350,00                                    all-in* 

Kunststof                             volledige prothese BK + OK                       650,00                                    all-in*  

Kunststof     volledig immediaat B+O      667,00            all-in 

Kunstof       volledig immediaat per B of O     359,00                all-in 

Kunststof                             partiéle prothese 1- 4 elementen            187,00                                   

richtprijs**  

Kunststof                             partiéle prothese 5-13 elementen          235,00                                    

richtprijs**  

Kunststof                             supplement per element                            13,00 

Metaal                                 frame prothese  1-4 elementen             515,00                                    all-in  

Metaal      frame prothese 5-13 elementen     554,00            all-in  

Kunststof     Splint         149,00            all-in 

Kunststof     Gefreesde splint       178,00            all-in

  

Kunststof     Bleeklepel          61,00            all-in 

Kunststof     Drumplaat          62,00            all-in 

*dit is inclusief modellen/beetplaat/individuele lepel/opstellen/elementen/gieten/afwerken. 

**dit is exclusief beetplaat, lepel, immediaat of klammers. 



Wij gebruiken de meest voorkomende kwaliteits merken tanden en kiezen oa. Candulor,lumin 

vacuum,vivodent,…. 

 

 

Prothesewerk op implantaten 

Materiaal                                     model                                                       prijs(euro)                    prijsindicatie 

klikgebit                   volledige prothese B of O 2 impl. + Steg                      1620,00                          all-in  

klikgebit                   volledige prothese B en O 2 impl. +Steg                      1910,00                          all-in 

klikgebit                   volledige prothese B of O 2 impl. + drukknoppen      1260,00                          all-in 

klikgebit                   volledige prothese B en O 2 impl. + drukknoppen     1580,00                          all-in 

klikgebit                   volledige prothese B of O 4 impl. + steg                       2625,00                          all-in 

klikgebit                   volledige prothese B en O 4 imp. + steg                       2915,00                          all-in 

klikgebit                   volledige prothese B of O 4 impl. + drukknoppen       1545,00                         all-in 

klikgebit                   volledige prothese B en O 4 impl. + drukknoppen      1835,00                         all-in 

 

Reparaties en rebasingen 

Indicatie: 

Tand vastzetten          47,00 

Tand vernieuwen          61,00 

Scheur/ breuk           70,00 

Uitbreiden element (inclusief tegenmodel)       85,00 

Uitbreiding 1 element aan frame met soldeerplaats    165,00 

Rebasing           89,00 

Rebasing frame           89,00 

Rebasing 1 element of klein zadel        71,00 

Rebasing op impl. 2 drukknoppen      350,00 

Rebasing op 2 impl. met steg       380,00 

Rebasing op 3 of 4 impl. met steg      510,00 

         

 

 



 

 

 

Deze techniekprijzen (CZ) zijn een indicatie en afhankelijk bij welke zorgverzekeraar U verzekerd 

bent. De tandarts zal U  verder kunnen helpen in zijn persoonsgebonden begroting. 

Voor werstukken die niet voorkomen op deze lijst kunt U steeds contact met ons opnemen voor 

een prijscalculatie. 

 

 

Deze prijslijst is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, typefouten voorbehouden 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


