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VOORWOORD

Tandtechnisch laboratorium Laverman

Het laboratorium waar kwaliteit en service hoog in het vaandel staan, waar ambacht en high-tech hand in hand gaan. Een derde 
generatie familiebedrijf, informeel, klant- en patiënt vriendelijk, waar ouderwets vakmanschap en hedendaags 3D technieken elkaar 
aanvullen. Samen met onze medewerkers staan wij garant voor hoogwaardige producten en een uitstekende service.

In onze visie past een duidelijke en overzichtelijke prijslijst. Dat wil zeggen dat we geen verschil maken in kwaliteit en prijs 
per zorgverzekering. De keuze van de zorgverzekering, alsmede de keuze van een aanvullende verzekering is aan de patiënt. 

Prijslijst

TTL Laverman werkt met zoveel mogelijk all-in tarieven. In deze prijslijst vindt u de meest voorkomende producten. 
Voor tandtechnische producten die niet in de lijst staan maken we graag een passende offerte. Naast de prijslijst treft u 
een levertijden en garantiebepalingen overzicht aan.

Chiel Laverman
Bob Grüter
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Nieuw bij 

Laverman!

REPLICA DENTURE AFDRUK TECHNIEK
Scannen - Afdrukken - Passen
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DE PERFECTE WORKFLOW VOOR U EN UW PATIËNTEN

Replica Denture voordelen;
• In 2 eenvoudige stappen naar de pasfase van uw prothese (in was)
• Scheelt u en uw patiënten tijd
• Exacte (habituele) beet / pasvorm
• Voorspelbaar eindresultaat

Hoe gaat het in zijn werk;
De eerste stap is het scannen van de huidige prothese. Dit gebeurt bij ons op het laboratorium. Doormiddel van de nieuwste 
scantechnieken wordt de huidige prothese vertaald naar een digitaal bestand wat vervolgens geprint kan worden met een 3D printer. 
U krijgt dan een exacte kopie van de huidige prothese die u gaat gebruiken als individuele afdruklepel en waarbij u tevens de beet 
gaat vastleggen. Vergeet bij deze zitting niet de kleur te bepalen. Eventuele beetverhoging is te verwezenlijken door middel van 
het laten dichtbijten op een wasbeet. Dit proces is ook mogelijk bij implantaat gedragen constructies. Op afspraak kan de patiënt 
langskomen op het laboratorium en kunnen wij de prothese binnen 10 minuten scannen. Ook is het mogelijk om de prothese met de 
ochtend-route mee te sturen en hem in de middag weer te ontvangen. De volgende stap is de reguliere manier van passen in was.

Bent u geïnteresseerd in deze techniek of heeft u onbeantwoorde vragen? 
Neem dan telefonisch contact met ons op of stuur een E-mail naar info@ttllaverman.nl
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LEVERTIJDEN PROTHESE WERK

Werkmodellen 2  werkdagen
Individuele lepel 2  werkdagen
Beetplaat 2  werkdagen
Passen in was 3  werkdagen 
Afmaken 3  werkdagen
Replica Denture 3  werkdagen
Bleeklepel 3  werkdagen
Frame ontwerp 3  werkdagen
Frame passen staal en beet 8  werkdagen
Frame passen opstelling 4  werkdagen
Frame afmaken 3  werkdagen 
Splint 4  werkdagen 
Flexibele partiële prothese 7 werkdagen
Vervaardigen steg constructie 6  werkdagen
Rebase 1  werkdag
Rebase zachte basis 2  werkdagen
Prothese overzetting 2  werkdagen
Reparatie eenvoudig 1  werkdag
Reparatie uitgebreid  in overleg
uitbreiding 1 t/m 4 1  werkdag
uitbreiding 5 t/m 13 1,5  werkdag
Frame reparatie breuk/anker solderen 3 werkdagen
Nieuw gegoten anker 3  werkdagen

LEVERTIJDEN KROON EN BRUGWERK

Gips en stompmodellen 2 werkdagen
Directe opbouw 4  werkdagen
Indirect opbouw 7  werkdagen
Noodbrug kunststof 7  werkdagen
Gouden kronen en inlay 7 werkdagen
Empress facing 7  werkdagen 
Empress inlay 7  werkdagen
Procera kroon 10  werkdagen 
VMK kroon 10  werkdagen
VMK brug 10  werkdagen
Passen metaal 7  werkdagen
Afmaken na metaal pas 3 werkdagen
Kronen met precisie verankering 10 werkdagen
Etsbrug 10  werkdagen

OVERIG

Splint 4 werkdagen
Mondbeschermer 4  werkdagen
CC Bar 3  werkdagen 
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Prijslijst Tandtechniek 2022 

REBASING / REPARATIES
Prijzen

Reparatie breuk € 64,00
Reparatie tand vernieuwen € 63,00
Reparatie tand vastzetten € 47,00
Reparatie met gaasversteviging (extra kosten) € 27,50
Rebase (in klem)                                            € 103,00
Rebase (in Articulator)                                € 116,00 

Opvullen prothese op 2 implantaten drukknoppen / steg € 200,00
Opvullen prothese op 3 implantaten drukknoppen / steg € 250,00
Opvullen prothese op 4 implantaten drukknoppen / steg € 300,00
Opvullen prothese op 5 implantaten drukknoppen / steg € 350,00
Opvullen prothese op 6 implantaten drukknoppen / steg € 400,00

VERVANGING CLIPS
Prijzen

Opvullen prothese op 2 implantaten + vervangen matrixen € 350,00
Opvullen prothese op 3 implantaten + vervangen matrixen € 470,00
Opvullen prothese op 4 implantaten + vervangen matrixen € 590,00
Opvullen prothese op 5 implantaten + vervangen matrixen € 710,00
Opvullen prothese op 6 implantaten + vervangen matrixen € 830,00

Opvullen prothese op 2 implantaten + vervangen clips € 330,00
Opvullen prothese op 3 implantaten + vervangen clips € 430,00
Opvullen prothese op 4 implantaten + vervangen clips € 570,00
Opvullen prothese op 5 implantaten + vervangen clips € 630,00
Opvullen prothese op 6 implantaten + vervangen clips € 670,00

OMVORMING PROTHETIEK
Prijzen

Omvorming prothese op 2 implantaten op drukknoppen  € 900,00
Omvorming prothese op 3 implantaten op drukknoppen  € 1290,00
Omvorming prothese op 4 implantaten op drukknoppen  € 1680,00
Omvorming prothese op 5 implantaten op drukknoppen  € 1990,00
Omvorming prothese op 6 implantaten op drukknoppen  € 2450,00

Omvorming prothese op 2 implantaten op steg                   € 1002,00
Omvorming prothese op 3 implantaten op steg                   € 1510,00
Omvorming prothese op 4 implantaten op steg                   € 1870,00
Omvorming prothese op 5 implantaten op steg                   € 2260,00
Omvorming prothese op 6 implantaten op steg                   € 2680,00
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VOLLEDIGE PROTHESE

VOLLEDIGE PROTHESE BK / OK 
 Prijzen
Immediaat prothese boven  €  310,00
Immediaat prothese onder €  310,00
Immediaat prothese onder en boven €  625,00 
Volledige prothese boven methode B €  365,00
Volledige prothese onder methode B €  365,00
Volledige prothese boven en onder methode B €  700,00 
Volledige prothese bovenkaak of onderkaak (monomeervrij) €  415,00 
Conventionele gebitsprothese BK of OK (zachte basis) €  492,00

Meerprijs digitale lepel €     22,00
Meerprijs gegoten raster €     200,00

FRAME PROTHESE BK / OK
 Prijzen
Frame BK / OK (1 t/m 4 elementen) €   640,00
Frame BK / OK (5 t/m 13 elementen) €   690,00

PARTIËLE PROTHESE
 Prijzen
Partiële prothese 1 - 4 elementen €  240,00
Partiële prothese 5 - 13 elementen €  300,00
Flexibele partiele prothese 1 - 4 elementen €  260,00
Flexibele partiele prothese 5 - 13 elementen €  320,00 
Gebogen anker  €  27,50
Knop anker €  10,00
T-roach anker  €  20,00
Immediaat  €  6,00
Draadversteviging €  27,50
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VOLLEDIGE PROTHESE OP IMPLANTATEN

Volledige nieuwe prothese BK+OK op implantaten (inclusief nieuwe suprastructuur)

Boven- en onder prothese op 2 implantaten met drukknoppen  € 1.430,00 *
Boven- en onder prothese op 3 implantaten met drukknoppen  €  1.790,00 *
Boven- en onder prothese op 4 implantaten met drukknoppen  €  2.130,00 *
Boven- en onder prothese op 5 implantaten met drukknoppen  €  2.510,00 *
Boven- en onder prothese op 6 implantaten met drukknoppen  €  2.880,00 *

Boven- en onder prothese op 2 implantaten met steg                €  1.565,00 **
Boven- en onder prothese op 3 implantaten met steg               €  1.980,00 **
Boven- en onder prothese op 4 implantaten met steg                €  2.360,00 **
Boven- en onder prothese op 5 implantaten met steg                €  2.705,00 **
Boven- en onder prothese op 6 implantaten met steg                €  3.120,00 **

Volledige nieuwe prothese BK of OK op implantaten (inclusief nieuwe suprastructuur)

Onderprothese op 2 implantaten met drukknoppen   €  1.150,00 *
Onderprothese op 3 implantaten met drukknoppen    €  1.528,00 *
Onderprothese op 4 implantaten met drukknoppen   €  1.900,00 *
Onderprothese op 5 implantaten met drukknoppen   €  2.275,00 *
Onderprothese op 6 implantaten met drukknoppen   €  2.650,00 *

Onderprothese op 2 implantaten met steg                    €  1.280,00 **
Onderprothese op 3 implantaten met steg                     €  1.690,00 **
Onderprothese op 4 implantaten met steg                    €  2.110,00 **
Onderprothese op 5 implantaten met steg                    €  2.520,00 **
Onderprothese op 6 implantaten met steg                     €  2.870,00 **

Bovenprothese op 2 implantaten met drukknoppen   €  1.130,00 *
Bovenprothese op 3 implantaten met drukknoppen    €  1.532,00 *
Bovenprothese op 4 implantaten met drukknoppen € 1.890,00 *
Bovenprothese op 5 implantaten met drukknoppen € 2.240,00 *
Bovenprothese op 6 implantaten met drukknoppen € 2.640,00 *

Bovenprothese op 2 implantaten met steg    €  1.275,00 **
Bovenprothese op 3 implantaten met steg    €  1.690,00 **
Bovenprothese op 4 implantaten met steg   €  2.150,00 **
Bovenprothese op 5 implantaten met steg    €  2.495,00 **
Bovenprothese op 6 implantaten met steg    €  2.860,00 **

* Inclusief abutments, matirx, drukknop, lab analoog en bruikleen afdrukstift
** Inclusief clip, steg, lab analoog en bruikleen afdrukstift / exclusief abutments 
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Volledige vervangings prothese BK+OK op implantaten (alleen vervanging prothese)

Boven- en onder prothese op 2 implantaten op drukknoppen       €  1.100,00 
Boven- en onder prothese op 3 implantaten op drukknoppen       €  1.295,00 
Boven- en onder prothese op 4 implantaten op drukknoppen        €  1.470,00 
Boven- en onder prothese op 5 implantaten op drukknoppen        €  1.685,00 
Boven- en onder prothese op 6 implantaten op drukknoppen        €  1.890,00 

Boven- en onder prothese op 2 implantaten op bestaande steg     €  1.190,00 
Boven- en onder prothese op 3 implantaten op bestaande steg     €  1.410,00 
Boven- en onder prothese op 4 implantaten op bestaande steg     €  1.610,00 
Boven- en onder prothese op 5 implantaten op bestaande steg     €  1.810,00 
Boven- en onder prothese op 6 implantaten op bestaande steg     €  1.890,00 

Volledige vervangings prothese BK of OK op implantaten (alleen vervanging prothese)

Onderprothese op 2 implantaten met drukknoppen   €  800,00
Onderprothese op 3 implantaten met drukknoppen   €  1.020,00
Onderprothese op 4 implantaten met drukknoppen   €  1.230,00
Onderprothese op 5 implantaten met drukknoppen   €  1.430,00
Onderprothese op 6 implantaten met drukknoppen   €  1.660,00

Onderprothese op 2 implantaten met steg                     €  900,00
Onderprothese op 3 implantaten met steg                     €  1.130,00 
Onderprothese op 4 implantaten met steg                     €  1.360,00 
Onderprothese op 5 implantaten met steg                     €  1.560,00 
Onderprothese op 6 implantaten met steg                    €  1.730,00 

Bovenprothese op 2 implantaten met drukknoppen    €  800,00
Bovenprothese op 3 implantaten met drukknoppen    €  1.020,00 
Bovenprothese op 4 implantaten met drukknoppen    €  1.230,00 
Bovenprothese op 5 implantaten met drukknoppen    €  1.430,00 
Bovenprothese op 6 implantaten met drukknoppen    €  1.660,00 

Bovenprothese op 2 implantaten met steg    €  900,00
Bovenprothese op 3 implantaten met steg    €  1.130,00
Bovenprothese op 4 implantaten met steg    €  1.360,00
Bovenprothese op 5 implantaten met steg    €  1.560,00
Bovenprothese op 6 implantaten met steg    €  1.730,00

Alle bovenstaande producten zijn inclusief lab analoog en bruikleen afdrukstift.
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KROON & BRUGWERK 
Prijzen

Zirconium kroon € 222,50
Full Zircomium monolithisch € 138,50
Vmk premolaar palladium legering* € 222,50
Vmk molaar palladium legering * € 235,00
Vmk molaar goud legering * € 310,50
Vmk op implantaat € 768,50
Estbrug Chroom kobalt (1dummy, 2 vleugels) € 318,00
Zircomiun etsburg € 371,50
E-max kroon € 169,50
Empress Facing € 116,50
Stick-tech brug € 265,00
Volledig gouden kroon* € 286,50
Volledig palladium* € 233,00
Gouden Inlays / Onlays* € 192,50
Opbouw edelmetaal* € 171,50
Opbouw palladium* € 138,00

* Prijzen van metalen zijn dagprijzen en dienen ter indicatie. 
Neem contact met ons op voor de actuele dagprijzen.

SPALKEN / SPLINTEN
Prijzen

NTI-spalk €  117,50
Opbeetsplint Hanson €  198,00
Miniplatschien hard €  117,50
Miniplatschien zacht € 64,50

OVERIG
Prijzen

Bleeklepel € 58,00
CC-bar € 55,00
Mondbeschermer € 85,50
Studiemodellen € 26,50
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GARANTIEBEPALINGEN

Kroon en brugwerk
4 jaar aflopende garantie op de pasvorm, kleur, breuk / scheur en chipping van het porselein 
1e jaar 100 %  garantie
2e jaar 80 %  garantie
3e jaar 40 %  garantie
4e jaar 20 %  garantie

PROTHESE- EN FRAMEWERK

Mocht er in het eerste jaar een breuk in de prothese of het frame ontstaan, of een element blijft niet goed in de prothese zitten,  
dan valt dit bij normaal gebruik onder de garantieregeling. Veranderingen van de kaak en beschadigingen van de voorziening  
vallen niet onder deze regeling.

Immediaatprotheses vallen niet in deze garantievoorwaarden. 

Immediaatprothese Geen garantie

Reparaties

Breuk / Scheur In overleg
Uitbreiding 1 maand
Vernieuwen / vast zetten element 1 maand
Rebasing 1 maand

SPLINTEN, SPALKEN EN DIEPTREK VOORZIENINGEN

Zacht / harde beschermplaat 1 maand
Bleeklepel 1 maand
Splint 3 maanden
Gebitsbeschermer 3 maanden

Prijzen

De ingangsdatum van deze prijslijst is 1 januari 2022 en de prijzen zijn geldig tot en met 31 december 2022. Met publicatie van 
deze assortiment- en prijslijst vervallen alle eerdere prijslijsten. Prijzen onder voorbehoud van druk- en zetfouten. De prijzen van 
tandtechnische werkstukken zijn per stuk of (onder)deel en staan aangegeven in euro’s (€). De prijzen zijn inclusief verpakking 
en kosten voor transport en logistiek. De prijzen geven een indicatie van de kosten bij een standaard werkwijze in de meest 
voorkomende situaties. Neem contact met ons op voor speciale wensen. Prijzen van metalen zijn dagprijzen en dienen ter  
indicatie. Neem contact met ons op voor de actuele dagprijzen. 

Werkdagen 

Wilt u zo vriendelijk zijn om bij het maken van vervolgafspraken rekening te houden met de bij het werkstuk vermelde levertijden. 
Wanneer een werkstuk voor 9.00 uur bij ons in huis is telt deze dag als hele werkdag mee. Bij feestdagen dient u rekening te houden 
met langere levertijden. 

Kleurbepalen 

Voor het bepalen van de kleur kunt u contact opnemen met onze kroon- en brugwerk afdeling.
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Vordingstraat 25a
6644 BG Ewijk

E info@ttllaverman.nl
S www.ttllaverman.nl

Postbus 25
6644 ZG Ewijk

T 0487 52 35 67
F 0487 52 35 68
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