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Voorwoord
Beste relatie,

Hartelijk dank dat u ook in 2021 uw tandtechniek bij ons onderbrengt. 

Naast betrouwbare en voorspelbare tandtechniek tegen zeer reële 
prijzen, wordt ons productportfolio steeds verder uitgebreid met  
producten en processen die u ondersteunen in duurzame en  
kwalitatief hoogwaardige behandelingen. Dit jaar is onze prijslijst  
uitgebreid met een aantal nieuwe producten die we de laatste  
maanden in het assortiment hebben opgenomen: 

 •  Alle informatie over Forma® Injectie Techniek (F.I.T.) vindt u 
op pagina 6. F.I.T. is een directe behandelmethodiek waar u,  
middels een one stop shop-pakket, in één pakket al uw  
materialen ontvangt voor een totale rehabilitatie. Nog nooit was 
het creëren van de ideale morfologie zo eenvoudig.  

 •  Op pagina 30 vindt u alle informatie over TrioClearTM; een 3-staps 
clear aligner-systeem dat kinderspel maakt van esthetische 
orthodontische behandelingen. 

 •  Alle informatie over onze recente en exclusieve samenwerking 
met TRI®  en het speciale TRI® pakket, welke wij u tegen een zeer 
scherpe prijs kunnen leveren, vindt u op pagina 24.  

Productcatalogus
Wilt u meer inhoudelijke informatie over de producten die 
Elysee Dental u kan leveren? Dan is er op onze website, per product- 
categorie, een flyer beschikbaar. Ook is het mogelijk om onze  
complete productcatalogus aan te vragen waarin alles uitgebreid 
beschreven wordt. Stuur hiervoor een e-mail naar: 
marketing@elysee-dental.nl

Advies, of telefonisch overleg?
Wij ondersteunen u graag en dragen graag onze kennis aan u over. 
Daarom organiseren we met grote regelmaat webinars of hands-on 
cursussen. Voor de actuele informatie hiervan verwijzen we u graag 
naar onze website: www.elysee-dental.nl/events

Uiteraard is het ook altijd mogelijk om telefonisch overleg met één 
van onze tandtechnische adviseurs te hebben. U kunt hen bereiken 
via de receptie van Elysee Dental op telefoonnummer: 0172-653300 
of via e-mail: info@elysee-dental.nl. 
Wilt u liever iemand uitgebreid in uw praktijk spreken? Maak dan een 
afspraak met één van onze accountmanagers via onze afdeling sales 
support: customer-care@elysee-dental.nl

Team Elysee Dental

femke.van.den.heuvel
Sticky Note
tandtechnisch
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1 Diagnostiek
Dagelijks neemt u als tandarts beslissingen over het 
behandelplan van vele patiënten. Een juiste diagnose is 
hiervoor van essentieel belang. Tegenwoordig zijn er steeds 
meer producten en diensten mogelijk die uw diagnose 
ondersteunen en u een beeld kunnen geven van de juiste 
behandeling. 

Elysee Smile Design
Met een Elysee Smile Design (ESD) wordt op basis van een 
gezichtsanalyse en de gulden snede een ideaal ontwerp 
gemaakt. Dit is een unieke mogelijkheid om uw patiënt op 
een visuele wijze een voorbeeld te geven van het eindresultaat 
van de behandeling. U kunt ESD eveneens gebruiken om een 
multidisciplinaire aanpak binnen de praktijk te bespreken. 

ElyseeView
Niet elke situatie en/of patiënt geeft de mogelijkheid een 
uitgebreide ESD-analyse te doen. Met ElyseeView biedt Elysee 
Dental u een digitale diagnostische wax-up die de voordelen 
van digitaal voorbereiden combineert met een scherpe prijs. 



5 Elysee Dental (NL) | Prijslijst Internationale Productie 2021

Gipsmodellen Prijs Levertijd

Gipsmodellen set (klasse III-gips) 13,92 6 werkdagen

Gipsmodellen set (klasse IV-gips)  13,92 6 werkdagen

Studiemodellen set in occlusie geslepen  18,75 6 werkdagen

Studiemodellen set in occlusie geslepen (gezeept)  21,11 6 werkdagen

3D geprinte modellen Prijs Levertijd

Digitaal geprinte controle modellen (set) 12,00 6 werkdagen

Digitaal geprint partieel model i.c.m. tandtechniek (per stuk)  7,50 6 werkdagen

Digitaal geprint volledig model i.c.m. tandtechniek (per stuk)  10,00 6 werkdagen

Digitaal geprint volledig model (per stuk) niet i.c.m. tandtechniek  30,00 6 werkdagen

Digitaal geprinte volledige modellen (set) niet i.c.m. tandtechniek  45,00 6 werkdagen

Digitaal geprinte studiemodellen in occlusie (set)  45,00 6 werkdagen

Extra bij modellen

Montage in middelwaarde articulator  9,31 -

Beet deprogrammeren Prijs Levertijd

Kois deprogrammer  47,29 6 werkdagen

Diagnostisch opwassen Prijs Levertijd

Diagnostisch opwassen manueel
 40,41 (1-4 el.)

8 werkdagen  79,62 (5-8 el.)

 97,06 (9-14 el.)

Elysee View excl. geprint model (Diagnostisch opwassen digitaal)
 59,00 (1-8 el.)

7 werkdagen 
 69,00 (9-14 el.)

Elysee View incl. geprint model (Diagnostisch opwassen digitaal)
 79,00 (1-8 el.)

7 werkdagen
 89,00 (9-14 el.)

Dieptrekplaat t.b.v. diagnostiek  22,07 8 werkdagen

Putty sleutel t.b.v. mock-up  22,07 -

Sandwich splint  52,34 -

Smile Design Prijs Levertijd

Elysee Smile Design (boven + onder)  249,00 -

* Indien u met onze Smile Design procedure wilt gaan werken verzoeken wij u contact op te nemen met één van onze technici.
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Hoe behandelt u patiënten met gebitsslijtage?
Bij het aanbod aan behandelopties horen uiteraard de  
indirecte oplossingen met keuze uit verschillende materialen. 
Dit scenario vraagt steeds om preparatie en ligt niet altijd binnen 
de mogelijkheden van elke patiënt. Elysee Dental streeft ernaar 
oplossingen te bieden en komt nu met een alternatieve  
behandeloptie: Forma® Injectie Techniek, ofwel F.I.T. 

Hierbij wordt direct flowable composiet ingezet om een  
perfecte, totale rehabilitatie te verkrijgen. Directe composiet  
materialen hebben qua samenstelling een spectaculaire  
ontwikkeling doorgemaakt, wat voor optimalisatie van zowel  
esthetische als fysische eigenschappen gezorgd heeft.  
Tegenwoordig worden directe composieten aangeboden in een 
flowable, injecteerbare consistentie die dankzij nanotechnologie 
de eigenschappen evenaren van composieten in pasta-vorm.  

Iedere tandarts heeft ongetwijfeld patiënten die met de F.I.T.  
geholpen kunnen worden. De alternerende en full wax-up  
transparante siliconen sleutels, die Elysee Dental vervaardigt 
over de goedgekeurde digitale wax-up, zorgen voor een controle 
over de interproximale zones en een perfecte occlusie. Nog  
nooit was het creëren van de ideale morfologie zo eenvoudig. 
Wie reeds de keuze voor een IOS heeft gemaakt, vindt hierbij  
meteen een interessante, nieuwe indicatie. 

2  Directe behandel-
      methodiek

Behandeling uitgevoerd door tandarts: Dr. G. Duminil

femke.van.den.heuvel
Sticky Note
ik zou dit uit typen ; intraorale scanner
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Forma® Injectie Techniek Prijs (zonder Try-In)

Behandeling enkele kaak anterieur (1 zone)  346,50

Behandeling enkele kaak posterieur (2 zones)  442,40

Behandeling enkele kaak volledig (3 zones)  538,30

Behandeling boven- en onderkaak anterieur (2 zones)  571,40

Behandeling boven- en onderkaak (samen 3 zones) 667,30

Behandeling boven- en onderkaak posterieur (4 zones)  763,20

Behandeling boven- en onderkaak (samen 5 zones)  859,10

Behandeling boven- en onderkaak volledig (6 zones)  955,00

Extra bij Forma® Injectie Techniek

Extra spuiten meer opaciteit/glazuurkleur  37,12

Gipsmodel (bij analoge afdrukaanlevering)  12,69

Digitaliseren van een model (bij analoge afdrukaanlevering)  34,19

Try-in enkele kaak (incl. 1 model, 1 putty-mal en voorlopig composiet) 159,00

Try-in dubbele kaak 
(incl. 2 modellen, 2 putty-mallen en voorlopig composiet) 219,00

One stop shop-pakket
Met de F.I.T.-kit krijgt u een one stop shop-gevoel. Als “solution 
provider” leveren we u een compleet pakket met alle tools en 
producten die bij deze procedure nodig zijn. 

 • ElyseeView diagnostiek
 • Putty-mal full wax-up voor mock-up (optioneel)
 • Voorlopige composiet in cartridge voor mock-up (optioneel)
 • 3D print modellen, volledig & alternerend
 • Transparante injectiesleutels
 • Direct injecteerbaar composietspuiten in de juiste kleur
 • Teflon tape voor isolatie en afzondering
 • Metalen strips voor afwerken interproximaal
 • Polijstrubbers voor het afwerken en polijsten van het composiet
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3  Kroon- en  
Brugwerk

Gewoon goede tandtechniek is de basis tussen de  
tandartspraktijk en het tandtechnisch laboratorium. Goede 
tandtechniek tegen een aantrekkelijke prijs. 

Voor het vervaardigen van  onze werkstukken werken wij 
met de nieuwste apparatuur en technieken. Onze CAD/CAM 
specialisten en hooggeschoolde tandtechnici zijn hiervoor 
verantwoordelijk. Zij stemmen graag met u af welke keuze-
mogelijkheid u in welke situatie heeft. 
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Kroon/Brugdeel - volkeramisch Prijs Levertijd

Kroon/Brugdeel Metaal porselein (VMK) Prijs Levertijd

Inclusief CoCr of excl. (hoog)edelmetaal         160,49 8 werkdagen

Inclusief titanium         181,43 8 werkdagen

Kroon/Brugdeel Volledig metaal Prijs Levertijd

Inclusief CoCr of excl. (hoog)edel metaal         112,80 8 werkdagen

Inclusief titanium         140,71 8 werkdagen

Bij bruggen van 9 elementen of meer vragen wij u rekening te houden met een extra dag levertijd.

Stiftkroon (metaal/ porselein) Prijs Levertijd

Inclusief CoCr of excl. (hoog)edel metaal         172,13 8 werkdagen

Inclusief titanium         193,06 8 werkdagen

Zirconia - met porselein opgebakken

Forma®        184,57 8 werkdagen

IPS e.max ZirPress op Forma®-kapje         239,57 8 werkdagen

Glaskeramiek

Analoog IOS* IOS = -1 werkdag

IPS e.max Press (Lithiumdisilicaat)         129,00         119,00 6 werkdagen

Monolithisch

Analoog IOS* IOS = -1 werkdag

MonoZir® FMZ         114,00         104,00 6 werkdagen

MonoZir® Ultra         124,00         114,00 6 werkdagen

Composiet

Ceramage® kroon  85,88 8 werkdagen

Ceramage® brugdeel (glasvezelversterkt)  113,79 8 werkdagen

Kunststof (PMMA)

Tijdelijke kroon/brugdeel           39,00 8 werkdagen

Paskroon/pasbrug in transparante kunststof (CAD/CAM)*          29,00 8 werkdagen

* Prijs per gefreesd deel (kan ook 3-delige brug zijn)
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Telescoopkroon Prijs Levertijd

Telescoopkroon binnen - ZrO2           91,21 8 werkdagen

Telescoop kap buiten - Galvano         108,32 8 werkdagen

Telescoopkroon binnen - excl. (hoog)edel metaal         138,40 8 werkdagen

Telescoopkroon buiten - excl. (hoog)edel metaal         154,68 8 werkdagen

Telescoopkroon binnen - incl. titanium         151,19 8 werkdagen

Telescoopkroon buiten - incl. titanium         165,15 8 werkdagen

Etsbrugvleugel Prijs Levertijd

Analoog IOS*
Etsbrugvleugel - Forma® ZrO2         117,00 - -

Etsbrugvleugel - IPS e.max Press/CAD         129,00         119,00 -

Etsbrugvleugel - MonoZir® FMZ         114,00         104,00 -

Etsbrugvleugel - MonoZir® Ultra         124,00         114,00 -

Etsbrugvleugel - Ceramage® (composiet, glasvezelversterkt)           87,14 - -

Etsbrugvleugel - excl. (hoog)edelmetaal           25,58 - -

Etsbrugvleugel - titanium           70,95 - -

Inlay/ Onlay/ Facing Prijs Levertijd

Inlay/ Onlay/ Facing - Forma® ZrO2 (opgebakken)  180,03 8 werkdagen

Inlay/ Onlay/ Facing - Ceramage® (composiet)  85,88 8 werkdagen

Analoog IOS* IOS = -1 werkdag

Inlay/ Onlay/ Facing - IPS e.max Press/ CAD         129,00         119,00 7 werkdagen

Inlay/ Onlay - MonoZir® FMZ         114,00         104,00 6 werkdagen

Inlay/ Onlay - MonoZir® Ultra         124,00         114,00 6 werkdagen

Inlay/ Onlay volledig metaal Prijs Levertijd

Inclusief CoCr of excl. (hoog)edelmetaal         112,80 8 werkdagen

Stiftopbouw Prijs Levertijd

Composiet met glasvezel stift         196,54 8 werkdagen

Inclusief CoCr of excl. (hoog)edelmetaal           47,69 8 werkdagen

Inclusief titanium           80,25 8 werkdagen

Stiftopbouw Direct Prijs Levertijd

Inclusief CoCr of excl. (hoog)edelmetaal           33,73 8 werkdagen
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Wortelkap Prijs Levertijd

Inclusief CoCr of excl. (hoog)edelmetaal           56,99 8 werkdagen

Inclusief titanium           82,59 8 werkdagen

Reparatie & aanpassing kroon- en brugwerk Prijs Levertijd

Kleur/ vorm aanpassing           67,46 8 werkdagen

Extra bij kroon- en brugwerk

Zaagmodel retour voor inkerven           17,43 2 werkdagen

Montage in middelwaarde articulator             9,31 -

Mal t.b.v. noodkroon/ -brug (dieptrek)           22,07 6 werkdagen

Schouderporselein           19,77 -

Tandvleesporselein           19,77 -

Glasvezelversterking per element           27,91 -

Plastic Para Post®           11,52 -

Nasteekbare stift           16,17 -

Voorbereiding kroon t.b.v. frame/ steun           16,17 -

Kroon passend maken aan frame           16,17 -

Precisieverankering montage           51,17 -

Montage slot aan kroon/ brugdeel/ wortelkap           38,37 -

Frezen           39,43 -

Opbakken porselein op monolithische restauratie           66,00 + 2 werkdagen

Alle kroon- en brugwerkprijzen zijn inclusief gipsmodellen.

* Al het monolithisch kroon- en brugwerk op basis van een Intra Orale Scan wordt standaard modelloos geproduceerd. 
Geprinte modellen voor monolithisch werk zijn optioneel tegen een gereduceerd tarief van totaal € 15,- verkrijgbaar.
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4  Frames en 
Protheses

Frames en protheses
Op het gebied van frames en protheses zijn de laatste jaren 
de mogelijkheden enorm toegenomen. Toch blijft de  
flexibele partiële prothese, met de uit thermoplastisch  
VertexTM ThermoSens materiaal vervaardigde basis, nog 
steeds één van de meest aangeboden partiële protheses. 
Een flexibele partiële prothese is zeer licht en buigzaam en 
keert altijd terug in de oorspronkelijke vorm. Hierdoor biedt 
het de patiënt een ideale oplossing voor dagelijks gebruik 
die flexibiliteit, transparantie en stevigheid combineert.

Voor een volledige prothese raden wij u ons eenvoudige en 
efficiënte digitale productieproces van de EVO-prothese 
aan. Het voorspelbare protocol resulteert in een uitneem-
bare prothese van een hogere kwaliteit. 
Heeft u een kopie van de huidige prothese nodig met  
eventuele aanpassingen? Kies dan voor onze EVO-Twin. In 
slechts twee tot drie zittingen beschikt uw patiënt over een 
nieuwe prothese. 

Bovenstaande afbeeldingen verkregen van: Ivoclar Vivadent
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Prothese (per kaak)

Individuele 
lepel

Beetplaat
met waswal

Wasopstelling* Afmaken Totaal
opstellen + 
afmaken in 1 stap

1 element  42,81  23,29  62,90  36,19  165,19  92,36

2 elementen  42,81  23,29  72,57  38,86  177,53  102,21

3 elementen  42,81  23,29  82,24  41,53  189,87  112,06

4 elementen  42,81  23,29  91,91  44,20  202,21  121,91

5 elementen  42,81  23,29  101,58  46,87  214,55  131,76

6 elementen  42,81  23,29  111,25  49,54  226,89  141,61

7 elementen  42,81  23,29  120,92  52,21  239,23  151,46

8 elementen  42,81  23,29  130,59  54,88  251,57  161,31

9 elementen  42,81  23,29  140,26  57,55  263,91  171,16

10 elementen >  42,81  23,29  147,56  60,65  274,31  179,91

Levertijd 6 werkdagen 6 werkdagen 8 werkdagen 8 werkdagen - 8 werkdagen

Standaard gebruiken wij Ivoclar SR Vivodent Plus DCL elementen. Inclusief ankers.

* Inclusief standaard elementen.

EVO Digitale Prothese Prijs

Boven en onder  667,18

Boven en onder, zonder pasfase  563,78

Boven of onder  351,28

Boven of onder, zonder pasfase  299,58

Boven of onder, reserve prothese  179,92

Boven of onder, twin prothese  266,77

Boven of onder, kopie prothese  266,77

Boven of onder, immediaat  317,47

Flexibele Partiële Prothese (per kaak)

Individuele 
lepel

Beetplaat
met waswal

Wasopstelling* Afmaken Totaal
opstellen + 
afmaken in 1 stap

1 element  42,81  23,29  62,90  90,24  219,24  146,41

2 elementen  42,81  23,29  72,57  92,91  231,58  156,26

3 elementen  42,81  23,29  82,24  95,58  243,92  166,11

4 elementen  42,81  23,29  91,91  98,25  256,26  175,96

5 elementen  42,81  23,29  101,58  100,92  268,60  185,81

6 elementen  42,81  23,29  111,25  103,59  280,94  195,66

7 elementen  42,81  23,29  120,92  106,26  293,28  205,51

8 elementen  42,81  23,29  130,59  108,93  305,62  215,36

9 elementen  42,81  23,29  140,26  111,60  317,96  225,21

10 elementen >  42,81  23,29  147,56  114,70  328,36  233,96

Levertijd 6 werkdagen 6 werkdagen 8 werkdagen 8 werkdagen - 8 werkdagen

Standaard gebruiken wij Ivoclar SR Vivodent Plus DCL elementen. Inclusief ankers.

* Inclusief standaard elementen.
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Opties bij (frame) protheses:

Pijlpuntregistratie inbouwen  39,91

Gebogen anker/ knopanker  13,44

Versterkingsdraad  10,95

Gaasversterking  10,95

Metaalplaat CoCr t.b.v. prothese  142,65

Uplay-frame CoCr met Dahl plateau  154,35

Immediaat per element (max. 6 per onder-/ bovenkaak)  6,64

Montage van slot in kunststof/ aan frame  31,19

Weekblijvende basis/ soft tissue  70,79

Transparant palatum  40,16

Naam/ afbeelding in nieuwe prothese (of na reparatie)  8,49

Frame titanium  206,10

Frame transparante kunststof/ ReSure  142,65

Tandkleurig anker  49,66

Backing metaal  14,42

Badvergulden frame/ gaasversteviging  53,04

Badvergulden anker  20,47

Frame Individuele lepel
Frame
Cr/ Co + waswal

Wasopstelling* Afmaken Totaal

1 element  42,81  165,22  47,82  36,19  292,04

2 elementen  42,81  165,22  56,28  38,86  303,17

3 elementen  42,81  165,22  64,74  41,53  314,30

4 elementen  42,81  165,22  73,20  44,20  325,43

5 elementen  42,81  165,22  81,66  46,87  336,56

6 elementen  42,81  165,22  90,12  49,54  347,69

7 elementen  42,81  165,22  98,58  52,21  358,82

8 elementen  42,81  165,22  107,04  54,88  369,95

9 elementen  42,81  165,22  115,50  57,55  381,08

10 elementen >  42,81  165,22  124,38  60,65  393,06

Levertijd 6 werkdagen 8 werkdagen 8 werkdagen 8 werkdagen -

* Standaard gebruiken wij Ivoclar SR Vivodent Plus DCL elementen.

  Inclusief standaard elementen.

Wenst u een kortere levertijd? Dan adviseren wij u om bepaalde stappen lokaal te laten produceren

Prijs Levertijd

Individuele lepel  46,29 3 werkdagen

Beetplaat met waswal  31,29 3 werkdagen
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Reparaties en uitbreiding Prijs Levertijd

Rebasing  70,55 8 werkdagen

Rebasing met weekblijvende basis  141,34 8 werkdagen

Uitbreiden prothese element/ anker (standaard element)  47,06 (vanaf) 8 werkdagen

 • uitbreiding ieder volgend element (tand)  20,79 -

 • uitbreiding ieder volgend element (kies)  18,43 -

Reparatie prothese: kunsthars reparatie  47,43 8 werkdagen
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5 Implantologie
Onze in-house gefreesde individuele abutments, beter  
bekend als Forma® individuele abutments, zijn de betere 
keuze ten opzichte van Ti-base abutments. Als extra service 
worden onze Forma® individuele abutments vanaf 1 januari 
2021 kosteloos altijd geel geanodiseerd. 

Anodiseren is de benaming voor een behandelmethode van 
titanium, waarbij een elektrochemisch proces gebruikt wordt 
om een oxidelaag te vormen op het materiaal.  
Hierdoor vormt de “huid” van oxide een beschermende laag 
op het titanium. Bijzonder is dat bij het anodiseren geen  
extra laag aangebracht wordt op het titanium: het  
anodiseren zorgt voor een laag die opgebouwd wordt vanuit 
het bestaande titanium. De oxidelaag is volledig geïntegreerd 
in het materiaal en vormt een sterke moleculaire verbinding. 

Er zijn veel voordelen van anodisering:
 • Warme tandkleurige translucentie ter hoogte van het 

tandvlees. 
 • Fraaie restauratie in de esthetische zone.
 • Bescherming tegen grijze oxidatie.
 • Harde en slijtvaste oppervlaktelaag tegen corrosie.
 • Ongewijzigde dimensie door beperkte dikte: +/- 100 nm.
 • Verhoogde biocompatibiliteit en BIC-index.
 • Meerwaarde zonder enige meerprijs. 

Forma® individuele abutments worden individueel ontworpen 
en hierdoor geoptimaliseerd qua:
 • Gingivahoogte.
 • Emergence profile.
 • Positie en verloop van de kroonrand.
 • Ideale kroon ondersteuning dankzij een perfect 

anatomisch design.
 • Door de standaard gele anodisering is er geen grijze 

doorschijning ter hoogte van de gingiva. Zeker bij cases 
met een dun biotype is dat een belangrijke meerwaarde.

Bij een Forma® individueel abutment wordt altijd volledige 
garantie geboden, inclusief het implantaat. 
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Modellen Prijs Levertijd

Soft tissue model  22,16 6 werkdagen

Individuele lepel/ beetplaat Prijs Levertijd

Individuele lepel t.b.v. implantaten GESLOTEN  42,81 6 werkdagen

Individuele lepel t.b.v. implantaten OPEN  48,86 6 werkdagen

Beetplaat met waswal, implantaatgedragen*  45,45 6 werkdagen

Gefixeerde beetplaat op implantaten*  64,09 7 werkdagen

*Inclusief soft tissue model

Hulpmiddelen implantologie Prijs Levertijd

Röntgendiagnoseplaat  98,23 8 werkdagen

Boorplaat t.b.v. implantaten  98,23 7 werkdagen

Scanprothese  147,71 8 werkdagen

Prothese op implantaten Prijs Levertijd

Prothese op 2 implantaten op Forma® standaard gefreesde 
steg  1054,44 -

Frameprothese op 2 implantaten op Forma® standaard 
gefreesde steg  1.197,09 -

Rebasing prothese op implantaten Prijs Levertijd

Rebasing prothese op 2 implantaten (bij afdruk op 
implaatniveau)*  182,37 8 werkdagen

Rebasing prothese op 2 implantaten (bij afdruk op steg)**  182,37 8 werkdagen

* Inclusief modellen, plaatsen van hulpdelen en montage van matrixen in prothese.
** Inclusief epoxy model en montage van matrixen in 
prothese.

Extra’s bij implantaatwerk

Verwerken meegeleverd implantaatonderdeel  19,42 -

Uitgieten / aanpassen abutment  16,00 -

Forma® Intraorale scanbodies per stuk  39,00 excl. BTW -

Forma® Intraorale scanbodies starterkit (6 stuks incl. 
doosje)  249,00 excl. BTW -
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Verschroefd
Implantaatkroon / -brugdeel 
(hybride-abutment)

Prijs Levertijd

impl.kroon/brugpijler Dummy 
impl. brugexcl. Forma® 

ti-basis
incl. Forma® 
ti-basis

Zirconia - met porselein opgebakken

Forma® Ti-basis

Forma® ZrO2  241,83  280,83  184,57 10 werkdagen

IPS e.max ZirPress op Forma® ZrO2  304,98  343,98 - 10 werkdagen

Wij adviseren geen e.max impl. bruggen

Glaskeramiek

IPS e.max CAD/ Press  196,26  235,26 - 10 werkdagen

Monolithisch

MonoZir® FMZ  181,26  220,26  114,00 10 werkdagen

MonoZir® Ultra  191,26  230,26  124,00 10 werkdagen

Composiet

Ceramage® composiet implantaatkroon  153,14  192,14 - 10 werkdagen

Ceramage® implantaatbrugdeel - glasvezelversterkt  181,05  220,05  181,05 10 werkdagen

Metaal porselein VMK*

Inclusief onedel of excl. (hoog)edel metaal  195,49  234,49  160,49 10 werkdagen

Inclusief titanium  216,43  255,43  181,43 10 werkdagen

Implantaatkroon, verschroefd op 
CAD/CAM abutment

Prijs Levertijd

Impl. kroon, verschroefd op Forma® titanium CAD/CAM 
abutment  313,50 10 werkdagen

Impl. kroon, verschroefd op Forma® CoCr CAD/CAM 
abutment  313,50 10 werkdagen

Forma® Impl. brug (rechtstreeks opgebakken 
op metalen substructuur)

Prijs Levertijd

implantaatdeel Dummy

Forma® Impl. brug, Ti substructuur opgebakken  219,00  189,00 10 werkdagen

Forma® Impl. brug, CoCr substructuur opgebakken  229,00  199,00 10 werkdagen

Exclusief soft tissue model

femke.van.den.heuvel
Sticky Note
Hoofdletter I omdat Dummy ook met een hoofdletter is.

femke.van.den.heuvel
Sticky Note
Hoofdletter I omdat Dummy ook met ene hoofdletter begint
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Gecementeerd

Implantaatkroon / -brugdeel Prijs Levertijd

Impl. kroon/
brugpijler Dummy

Zirconia - met porselein opgebakken
Forma® ZrO2  209,57  184,57 10 werkdagen

IPS e.max ZirPress op Forma®-kapje  272,72 - 10 werkdagen

Wij adviseren geen e.max impl. bruggen

Glaskeramiek

IPS e.max Press/ CAD  164,00 - 10 werkdagen

Monolithisch

MonoZir® FMZ  149,00  114,00 10 werkdagen

MonoZir® Ultra  159,00  124,00 10 werkdagen

Composiet/PMMA

Ceramage® (composiet) implantaatkroon 120,88 - 10 werkdagen

Ceramage® implantaatbrugdeel - glasvezelversterkt 148,79 148,79 10 werkdagen

PMMA, tijdelijke implantaatkroon/-brugdeel 74,00 74,00 10 werkdagen

Implantaat paskroon/-brug - transparante kunststof 
(CAD/CAM) 35,00 - 8 werkdagen

Metaal porselein VMK*

Inclusief CoCr of excl. (hoog)edel metaal  185,49  160,49 10 werkdagen

Inclusief titanium  206,43  181,43 10 werkdagen

Metalen CAD/CAM-abutments
(excl. modellen en analogen)

Prijs Levertijd

Forma® Individueel abutment titanium geanodiseerd  179,00 10 werkdagen

Forma® Original Straumann abutment  199,00 10 werkdagen

Forma® Original MIS abutment  199,00 10 werkdagen

Forma® MTX abutment titanium geanodiseerd  209,00 10 werkdagen

Forma® MTX abutment CoCr  199,00 10 werkdagen

NobelProcera® titanium CAD/CAM abutment  281,43 10 werkdagen
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Alle implantaatprijzen zijn exclusief implantaatonderdelen.

Surgical Guides Prijs

Aantal implantaten 1 2 3 4 5 6+

SMART Guide NO KIT      134,00      159,00      184,00      209,00      234,00      259,00

SMART Guide UNIVERSAL      109,00      124,00      149,00      174,00      199,00      224,00

SMART Guide IMPLANT SPECIFIC      129,00      144,00      169,00      194,00      219,00      244,00

MDL CAD/CAM surgical guide      165,00      195,00      235,00      285,00      345,00      425,00

Surgical guide -      294,00      334,00      374,00      414,00      454,00

Extra bij Surgical Guides

SMART Guide On Demand Planning           40,00

SMART Guide Single use drill extra           25,00
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Notities
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De introductie en verbetering van de technologie voor intra-
oraal scannen heeft de weg gelegd voor het eenvoudig  
verkrijgen van digitale tandafdrukken. De nauwkeurigheid 
om meerdere implantaatposities in patiënten zonder gebit te 
registreren is echter nog altijd een uitdaging die de  
consistentie van de resultaten beïnvloedt. 

Iedere verkrijgbare intraorale scanner maakt gebruik van een 
ander systeem om data te verkrijgen en op te slaan,  
evenals verschillende manieren om de verkregen scandata 
samen te voegen in één bestand. Ook dit brengt ongewenste 
veranderingen aan in de scaninformatie. 

Om dit en andere probleemfactoren tegen te gaan, zijn er een 
speciaal intraoraal scan abutment (gauge) en scanwijze 
ontwikkeld. Deze verbeteren het registreren van de tanden-
boog. Daarnaast is een alignmentproces ontwikkeld om te 
kunnen garanderen dat na het overzetten van de digitale 
data in numerische waarden, de implantaatprothese nog  
altijd met een perfecte pasvorm vervaardigd kan worden. 

EVO+

Powered by Osteon

femke.van.den.heuvel
Sticky Note
tandboog
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EVO+ (volledige kaak - 4 implantaten) Prijs Levertijd

EVO+ Fixed

met kunsthars tandenboog 3.000,00 15 werkdagen

met composiet tandenboog 3.250,00 15 werkdagen

met gefreesde ZrO2 tandenboog 3.500,00 15 werkdagen

met opgebakken ZrO2 tandenboog 4.000,00 15 werkdagen

EVO+ Removable Bar-retained

met kunsthars tandenboog  3.000,00 15 werkdagen

met composiet tandenboog  3.250,00 15 werkdagen

met gefreesde ZrO2 tandenboog 3.500,00 15 werkdagen

met opgebakken ZrO2 tandenboog  4.000,00 15 werkdagen

EVO+ Removable Abutment retained

met kunsthars tandenboog  3.000,00 15 werkdagen

met composiet tandenboog  3.250,00 15 werkdagen

met gefreesde ZrO2 tandenboog  3.500,00 15 werkdagen

met opgebakken ZrO2 tandenboog  4.000,00 15 werkdagen

Try-in pasbrug

Evo+ pasbrug in tandkleurige kunststof (CAD/CAM)  20,00 5 werkdagen

Evo+ in tandkleurige kunststof (CAD/CAM) ieder volgend element  2,50 -

Forma Ti Base per stuk (i.c.m. pasbrug)  50,00 -

Extra bij EVO+

EVO+ scan-gauge kit  1.500,00 -

Extra implantaten (v.a. 5 implantaten, per implantaat)  250,00 -
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Bij verlies van één of meerdere elementen biedt implanto- 
logie in veel gevallen de meest optimale tandheelkundige 
oplossing. Er is nog steeds een grote groep patiënten die voor 
een andere oplossing kiest, omdat ze de behandeling  
simpelweg te duur vinden. 

Door de samenwerking van TRI® en Elysee Dental wordt een 
betaalbare prothetische oplossing geboden, waardoor de 
meest optimale oplossing toch bereikbaar is voor een grotere 
groep patiënten.

Met het TRI®-pakket worden uitsluitend originele implantaat- 
componenten van TRI® gecombineerd met de tandtechniek 
van Elysee Dental. Dit totale pakket, van implantaat tot kroon, 
is al beschikbaar vanaf €400,-. Daarbij bieden wij ook een  
levenslange garantie.  

TRI®
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TRI® Prijs Levertijd

Kroon/brug op TRI®-base abutment

Pakket A, inclusief
• Implantaat + healing cap
• Afdrukstift (open lepel), Lab analoog + schroef
• Implantaatkroon / -brugdeel uit materiaal:

Impl. kroon /
-brugpijler

Dummy

Forma® ZrO2 opgebakken  450,00  184,57 10 werkdagen

IPS e.max (niet mogelijk voor brug)  400,00 - 10 werkdagen

MonoZir® FMZ  400,00  129,00 10 werkdagen

MonoZir® Ultra  400,00  129,00 10 werkdagen

Pakket C, inclusief
• Afdrukstift (open lepel), Lab analoog + schroef
• Implantaatkroon / -brugdeel uit materiaal:

Impl. kroon /
-brugpijler

Dummy

Forma® ZrO2 opgebakken  350,00  184,57 10 werkdagen

IPS e.max (niet mogelijk voor brug)  300,00 - 10 werkdagen

MonoZir® FMZ  300,00  129,00 10 werkdagen

MonoZir® Ultra  300,00  129,00 10 werkdagen

Kroon/brug op individueel Ti abutment

Pakket B, inclusief
• Implantaat + healing cap
• Afdrukstift (open lepel), Lab analoog + schroef
• Implantaatkroon / -brugdeel uit materiaal:

Impl. kroon /
-brugpijler

Dummy

Forma® ZrO2 opgebakken  550,00  184,57 10 werkdagen

IPS e.max (niet mogelijk voor brug)  500,00 - 10 werkdagen

MonoZir® FMZ  500,00  129,00 10 werkdagen

MonoZir® Ultra  500,00  129,00 10 werkdagen

Pakket D, inclusief
• Afdrukstift (open lepel), Lab analoog + schroef
• Implantaatkroon / -brugdeel uit materiaal:

Impl. kroon /
-brugpijler

Dummy

Forma® ZrO2 opgebakken  450,00  184,57 10 werkdagen

IPS e.max (niet mogelijk voor brug)  400,00 - 10 werkdagen

MonoZir® FMZ  400,00  129,00 10 werkdagen

MonoZir® Ultra  400,00  129,00 10 werkdagen
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6 Orthodontie
Dit vakgebied werkt met uiteenlopende behandelplannen die 
allemaal verschillende technieken en materialen bevatten. Bij 
Elysee Dental hebben wij daarom een ruim assortiment op- 
gebouwd van uitneembare en vaste orthodontie, in diverse 
kleuren en grafische varianten. Onze technici zijn hoog  
opgeleid en uiterst ervaren. Wij garanderen dat u “orthodon-
tische architectuur tot op de vierkante millimeter” krijgt.

Het is ons streven om het voor u als klant zo makkelijk en  
efficiënt mogelijk te maken. Wij hebben kennis op alle  
gebieden die er zijn binnen de orthodontie en kunnen u dan 
ook als geen ander adviseren bij complexe casussen of  
behandelplannen. Met elkaar werken we aan het product dat u 
voor die specifieke patiënt wenst. 
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Fase 1: Diagnostische fase Prijs Levertijd

Set-up

Orthodontische opstelling

 24,27  (1-4 el.) 7 werkdagen

 48,62  (5-8 el.) 7 werkdagen

 81,49  (9-14 el.) 7 werkdagen

Fase 2: Actieve-/ Regulatiefase (inclusief modellen) Prijs Levertijd

Functionele apparatuur

Activator Open/Half Open  82,92 7 werkdagen

Bionator to open the bite (excl. headgear)  87,39 7 werkdagen

Damon splint  102,51 7 werkdagen

Ducovator  105,18 7 werkdagen

EVAA  66,79 7 werkdagen

Herbst gegoten  324,29 7 werkdagen

Herbst aan banden  324,29 7 werkdagen

New T-appliance  96,74 7 werkdagen

Twin Block  120,23 7 werkdagen

Vaste apparatuur

RME met Hyrax schroef  93,72 7 werkdagen

RME Hyrax met kunsthars  96,09 7 werkdagen

Lingual expander  53,38 7 werkdagen

Space maintainer aan band/ kroon incl. solderen  45,00 7 werkdagen

TPA, TransPalatal Arch  31,09 7 werkdagen

LLHA, Lower Lingual Holding Arch  31,09 7 werkdagen

Uitneembare apparatuur

Regulatieplaat incl. 2 ankers en labiale boog  47,29 7 werkdagen

Expansie-/Activeringsplaat incl. transversaal schroef  57,73 7 werkdagen

Alle apparatuur is exclusief banden.
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Fase 3: Retentie-/ Stabilisatie fase (inclusief modellen) Prijs Levertijd

C-C Retainer met putty plaatsmal  31,55 7 werkdagen

Invisible Retainer (Essix)  42,39 7 werkdagen

Paradontale spalk (gegoten)  78,32 7 werkdagen

Hawley Retainer (incl. 2 ankers en labiale boog)  42,39 7 werkdagen

Van der Linden Retainer  66,61 7 werkdagen

Wrap Around Retainer (boven)  58,13 7 werkdagen

Wrap Around Retainer (onder)/ Aligner  58,13 7 werkdagen

Reparatie

Reparatie kunsthars orthodontie  33,43 7 werkdagen

Reparatie metaaldraad orthodontie  33,43 7 werkdagen

Selectie van extra opties bij orthodontie

Montage in middelwaarde articulator  9,31 -

Extra draaddeel  7,35 -

Beetverhoging of laterale opbeet  8,57 -

In afwijkende kleur/ glitter  6,10 -
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Notities
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Clear aligners winnen steeds meer aan polulariteit. Patiënten 
vragen steeds meer om deze gemakkelijke en vrijwel  
onzichtbare oplossing. TrioClearTM is ontwikkeld om zowel 
voorspelbare en comfortabele bewegingen van de tanden te 
bieden voor een perfect eindresultaat, alsook de workflow 
van de tandarts te verbeteren. Hierdoor is de behandeling 
efficiënt en gebruiksvriendelijk. Het is dus een win-win  
situatie voor uw patiënt, maar ook zeker voor uw gehele  
bedrijfsvoering!  

TrioClearTM
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TrioClearTM Prijs

Enkele kaak Boven- en onderkaak

Simple pakket (1 set: soft, medium & hard aligners)  140,00  180,00

Simple Plus pakket (2 tot 5 sets)  140,00 x aantal sets 180,00 x aantal sets

Touch-up pakket (6 tot 9 sets en 6-staps refinement in 1 jaar)  690,00  940,00

Touch-up Plus pakket (10 tot 14 sets en 6-staps refinement in 1 jaar)  880,00  1.080,00

Complete pakket (2 refinements in 3 jaar)*  1.450,00  1.900,00

Ecodont Retainer (2 stuks per kaak)  130,00  175,00

Extra bij TrioClearTM

Enkele kaak Boven- en onderkaak

Gipsmodel (bij analoge afdrukaanlevering)  9,07  18,14

Digitaliseren van een model (bij analoge afdrukaanlevering)  34,19  68,38

Refinement (na opmaken quota uit pakket)  470,00  620,00

Replacement aligner (1 hardheid: soft, medium of hard) -  60,00

Replacement aligner (3 hardheden: soft, medium & hard) -  120,00

TrioClearTM behandelplan (zonder aligners) -  50,00
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7  Protectie 
en Therapie

Protectie
Tijdens het sporten kan gebitsletsel worden voorkomen door 
het dragen van een gebitsbeschermer. De gebitsbeschermers 
van Elysee Dental worden, op basis van een individuele gebits- 
afdruk, vervaardigd uit hoogwaardige, CE-gecertificeerde  
materialen. De gebitsbeschermers kunnen in verschillende 
kleuren worden geleverd en eventueel met een clublogo 
worden geïndividualiseerd. 

Therapie
Slapeloosheid, concentratieverlies, vermoeidheid en hoofdpijn 
zijn slechts enkele gevolgen die kunnen ontstaan als de slaap 
wordt verstoord door snurkproblematiek. Met een geschat 
aantal van zes miljoen snurkers in Nederland zullen ook in uw 
patiëntenbestand veel patiënten deze ongemakken ervaren. 
Met de Whole YouTM MRA kunt u als tandarts een belangrijke rol 
spelen in het oplossen van deze problematiek. 

Van boven naar beneden: junior, senior, elite en 
professional gebitsbeschermers

Respire Blue en Pink
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Protectie Prijs Levertijd

Gebitsbeschermer (sport) junior 4mm  30,00 8 werkdagen

Gebitsbeschermer (sport) standaard 5mm  55,00 8 werkdagen

Gebitsbeschermer (sport) senior 6mm  57,00 8 werkdagen

Gebitsbeschermer (sport) elite 6mm + 3mm + zachte frontplaat  59,00 8 werkdagen

Gebitsbeschermer (sport) prof. 6mm + 3mm + harde frontplaat  69,00 8 werkdagen

Standaard wordt een gebitsbeschermer in transparante kunststof uitgevoerd. 
Tekst, logo en/of meerdere kleuren mogelijk tegen meerprijs.

Mandibulair Repositie Apparaat (Anti-snurkbeugel) Prijs Levertijd

Whole You™ Respire MRA Blue+ (hard)  315,00 8 werkdagen

Whole You™ Respire MRA Blue+ (hard/zacht)  315,00 8 werkdagen

Whole You™ Respire MRA Blue EF+  395,00 8 werkdagen

Whole You™ Respire MRA Pink (hard)  350,00 8 werkdagen

Whole You™ Respire MRA Pink (hard/zacht)  350,00 8 werkdagen

Whole You™ Respire MRA Pink EF  430,00 8 werkdagen

Whole You™ Respire MRA Pink micro (hard)  390,00 8 werkdagen

Whole You™ Respire MRA Pink micro (hard/zacht)  390,00 8 werkdagen

Whole You™ Respire MRA Pink micro EF  470,00 8 werkdagen

Extra voor Respire

Respire Knopankers voor elastiek (per MRA)  25,00 -

Respire Anterieure heuvel  7,50 -

Silensor SL  115,14 8 werkdagen

IST MRA  94,63 8 werkdagen

Bleeklepels* Prijs Levertijd

Bleeklepel - Regular seal  45,96 8 werkdagen

Bleeklepel - Superior seal  57,55 8 werkdagen

*Incl. 21% BTW

Reparatie en aanpassing Prijs Levertijd

Eenvoudige reparatie MRA  33,73 8 werkdagen

Reparatie Respire Blue+ / Pink MRA  92,03 8 werkdagen

Reparatie kunsthars (protectie & therapie)  33,73 8 werkdagen

Prijzen zijn inclusief gipsmodellen.
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Splints
Tanden of kaken die ongustig belast worden, een  
probleem met de beet of bruxisme worden hoofdzakelijk 
met opbeetplaten of splints behandeld. 
Zonder het inzetten van splints kunnen deze symptomen 
leiden tot hoofdpijn, sterke abrasie van de kauwvlakken en 
carniomandibulaire disfuncties.  
Opbeetplaten ontlasten  vooral de kaak en het kaak- 
gewricht en gelden in de regel als erkend middel om deze 
symptomen te behandelen. 

Elysee Dental biedt een ruim aanbod aan CAD/CAM  
vervaardigde of geprinte opbeetplaten in verschillen  
materialen voor uw patiënten. 

Thermo-Adapt Splint
De klinische data van uw intraorale scanner wordt  
gebruikt om de gewenste occlusale splint digitaal te  
ontwerpen en vervolgens 3D te printen met het gebruik 
van Keysplint Soft* materiaal.

Dit revolutionaire materiaal is hard genoeg voor een  
functionele splint, en tegelijkertijd zacht genoeg om uw 
patiënt te verzekeren van een comfortabel en duurzaam 
apparaat. 

De Thermo-adapt splint kent vele voordelen ten opzichte 
van reguliere splints: 
• Het gebruik van IOS data belooft een uiterst  

nauwkeurig resultaat.
• Het Keysplint Soft materiaal combineert kracht met  

flexibiliteit, wat resulteert in een perfecte pasvorm en 
goede bescherming van tanden en kaak. 

• De splint wordt gemaakt van biocompatibel  
materiaal, wat beschermd is tegen barsten en vlekken 
en zich zelfs tijdens het dragen nog meer vormt naar 
de tandenboog van de patiënt. .

* Keysplint SoftTM is een merk van Keystone.
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Stabilisatiesplints Prijs Levertijd

Basis splint (hard, occlusaal glad)  76,11 6 werkdagen

CAD/CAM Basis splint (hard, occlusaal glad)  69,20 6 werkdagen

Stabilisatiesplint (hard, met imprint v.d. antagonist en 2 oogankers)  95,98 8 werkdagen

Michigan splint (Imprint van het onderfront, 2 oogankers)  107,61 6 werkdagen

Relaxatiesplints Prijs Levertijd

Relaxatie splint (occlusaal glad, met hoektandgeleiding en oogankers)  115,68 6 werkdagen

CAD/CAM Relaxatie splint (occlusaal glad, met hoektandgeleiding)  80,83 6 werkdagen

Relaxatie splint (zacht binnen + hard buiten, met hoektandgeleiding)  80,83 6 werkdagen

NTI splint  57,50 6 werkdagen

Dieptrek-/opbeetplaten Prijs Levertijd

Dieptrekplaat (zacht)  52,34 8 werkdagen

Dieptrekplaat (zachte binnenzijde + harde buitenzijde)  54,66 8 werkdagen

Dieptrekplaat 1mm (miniplastschiene)*  19,77 8 werkdagen

* Van #6 tot #6, uitgevoerd in stug materiaal.

Thermo-adapt splint Prijs Levertijd

Thermo-adapt splint (enkel IOS cases) € 95,00 7 werkdagen
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8 Apparatuur
Medit i500
Steeds meer vertrouwde, tandheelkundige processen worden in 
hoog tempo gedigitaliseerd. Nieuwe tandtechnische oplossingen 
worden in “workflows” geïntroduceerd. Hierdoor is scandata een 
vaste basis geworden in de dagelijkse praktijkvoering. Hoewel de 
meeste tandartsen inmiddels wel overtuigd zijn van het voordeel 
en gemak van een scanner, blijft de aankoop van een scanner nog 
steeds een behoorlijke investering. 

Elysee Dental brengt met de Medit i500 een kleurenscanner 
op de markt die u niet alleen alle mogelijkheden biedt, maar 
ook nog eens betaalbaar is. Voor een investeringsbedrag van 
€16.900,- exclusief BTW beschikt u over deze intraorale kleuren-
scanner, inclusief jaarlijkse licentiekosten én een laptop van 
hoogwaardige kwaliteit.  

RayplickerTM

Het menselijk oog kent behoorlijke beperkingen als het gaat 
om het bepalen van de kleur van gebitselementen. Wat de 
tandarts ziet, kan door de tandtechnicus heel anders worden 
gezien. De interpretatie van de tandkleur wordt door een veel-
heid aan factoren beïnvloed: de verlichting van de behandel-
ruimte, het tijdstip van de dag en de achtergrondreflecties. 
Ons menselijk waarnemingsvermogen is in feite té beperkt. 
Zaken als transparantie en translucentie zijn al helemaal  
moeilijk te objectiveren. 

De RayplickerTM geeft u de mogelijkheid om op een  
eenvoudige en efficiënte manier kleur te bepalen van de tand. 
De RayplickerTM analyseert de helderheid, verzadiging, kleur- 
kwaliteit en translucentie van het element. De RayplickerTM is 
speciaal ontwikkeld voor tandartsen om naast een  
nauwkeurige kleurbepaling ook een foutloze kleuroverdracht 
met het laboratorium te hebben. 

Digitale Apparatuur Prijs

Medit i500 intraorale scanner  16.900,00 excl. BTW

Rayplicker™ (digitale kleurregistratie)  1.999,00 excl. BTW
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Cavex ABC 
Bleeksysteem

Cavex ABC Masterkit
Het unieke ABC Bleeksysteem van Cavex is ontwikkeld om 
garant te staan voor fantastische bleekresultaten, zonder  
risico en zonder gevoeligheid. ABC staat voor “Activeren”, 
“Bleken” en “Conditioneren”. De ABC masterkit ontvangt u 
compleet met alle stappen van de behandeling voor een 
eenvoudige en snelle workflow. 

Cavex ABC Masterkit Prijs Levertijd

ABC Masterkit Bleekset (2 Superior bleeklepels + bleekgel) 119,79 8 werkdagen

ABC Masterkit Bleekgel navulling 33,28 -

9 
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Prijzen
De ingangsdatum van deze prijslijst is 1 januari 2021 en 
de prijzen zijn geldig tot en met 31 december 2021. 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 edelmetalen 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 vervolg-
afspraken 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 lever-
tijden.

Kleurbepalen
Voor kleurbepalen bij één van onze vestigingen verzoeken 
wij u om een afspraak te maken. Hiermee voorkomen we 
ongewenste wachttijden voor uw patiënt.

Leveringsvoorwaarden en garantie
Na registratie of aanmelding van uw eerste opdracht krijgt 
u automatisch onze leveringsvoorwaarden toegestuurd. 
De garantie verschilt per werkstuk. Zie onze leverings- en  
garantievoorwaarden voor uitgebreide informatie.

Certificering
De internationale productie van Elysee Dental is ISO 13485 
gecertif iceerd. Elysee Dental werkt uitsluitend met CE- 
gecertificeerde materialen van  gerenommeerde leveranciers.

Elysee Dental is lid van de Vereniging van Laboratorium- 
houdende tandtechnici.

Contactgegevens hoofdkantoor

 Receptie:      0172 – 653 300
info@elysee-dental.nl

10 Informatie
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Notities
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