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Geachte relatie,
Voor u ligt de 4Dental prijslijst van 2020. Ook 

komend jaar kunt u weer bij 4Dental terecht 

voor de meest uiteenlopende tandtechnische 

producten en services, van een enkele splint 

tot een volledige digitale workflow voor uw 

implantologie.

4Dental is al meer dan een eeuw een 

toonaangevend tandtechnisch laboratorium 

in Nederland met een sterke nadruk op eigen 

productie en innovatie. Deze lange geschiedenis 

heeft 4Dental niet weerhouden om een voorloper 

te zijn in de markt. Al jaren geleden startte 4Dental 

een joint-venture in Azië die het mogelijk maakt 

tandtechniek tegen een gereduceerd tarief aan te 

kunnen bieden. Tegenwoordig investeert 4Dental 

continu in het uitbreiden en verbeteren van zijn 

digitale productie technieken en processen in de 

meer dan 25 Nederlandse locaties.

 

Service staat bij 4Dental 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 4Dental snel, 

flexibel en klantgericht.

 4Dental werkt ook in 2020 met een prijslijst met 

zoveel mogelijk all-in tarieven. Deze bevat zowel 

de Nederlandse prijzen van 4Dental Tandtechniek, 

als het alternatief van onze joint venture partner: 

4Dental BITE.

 

Onze gespecialiseerde en ervaren medewerkers 

produceren niet alleen, zij zorgen desgewenst ook 

voor deskundige technische begeleiding van al 

uw tandtechnische vraagstukken. Hoogwaardige 

kwaliteit, persoonlijk contact en een scherpe 

prijsstelling zijn onze speerpunten. Heeft u vragen, 

wilt u een offerte op maat of bent u benieuwd naar 

onze scherpe prijzen? Neem vrijblijvend contact met 

ons op en wij adviseren u graag.

 

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!

Met vriendelijke groet,

Team van 4Dental



Prijslijst 2020
Compleet overzicht

Wij hebben deze prijslijst zorgvuldig en aandachtig samengesteld, 

om een zo compleet mogelijk beeld van onze diensten te kunnen 

weergeven. Mist u iets op de lijst, neem dan even contact op met uw 

lokale 4Dental vestiging

Wilt u graag een digitale kopie van de prijslijst?

Scan dan deze QR code.

Zet- en drukfouten onder voorbehoud. Deze prijslijst is geldig van 01-01-2020 t/m 

31-12-2020. 4Dental behoudt zich het recht voor om tussentijdse prijswijzigingen door 

te voeren. Op al onze leveringen zijn onze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden 

van 4Dental Holding B.V. van toepassing, zoals opgenomen achter in deze prijslijst.
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Levertijden / werkdagen                                           
                                                                                                                                     Dental Tandtechniek                                                                                                                                                   Dental Tandtechniek              4Dental BITE

Kroon- en brugwerkKroon- en brugwerk Werkdagen WerkdagenWerkdagen
Kroon- en brugwerkKroon- en brugwerk 1010 12
Implantaat kroon- en brugwerkImplantaat kroon- en brugwerk 1010 12
Grotere constructies > 6 delenGrotere constructies > 6 delen In overlegIn overleg In overleg
StudiemodellenStudiemodellen 33 -

ProthesewerkProthesewerk
Individuele lepelIndividuele lepel 55 -
BeetplatenBeetplaten 55 -
Pijlpunt registratie inbouwenPijlpunt registratie inbouwen 55 -
Pasprothese in wasPasprothese in was 55 10
StegconstructieStegconstructie 88 -

Frame/staalgedeelteFrame/staalgedeelte 1010 -
AfmakenAfmaken 55 10

Noodprothese in één keer gereed (modellen, Noodprothese in één keer gereed (modellen, articulator, opstellen, articulator, opstellen, 
omzetten, afwerken en polijsten)omzetten, afwerken en polijsten)

1010 12

Splint/spalk/mondbeschermers/bleeklepel/boormal/orthoSplint/spalk/mondbeschermers/bleeklepel/boormal/ortho 1010 12

IInnplan advies prothesewerkplan advies prothesewerk

Wij adviseren u om bij prothesewerk tussen de afspraken Wij adviseren u om bij prothesewerk tussen de afspraken één weekéén week aan te houden. De patiënt komt dan voor iedere afspraak  aan te houden. De patiënt komt dan voor iedere afspraak 

zoveel mogelijk op dezelfde dag. Voor het aanmeten van een implantaatprothese met stegconstructie geldt dat de titaansteg zoveel mogelijk op dezelfde dag. Voor het aanmeten van een implantaatprothese met stegconstructie geldt dat de titaansteg 

pas ontworpen kan worden nadat de pasprothese goed bevonden is. Voor het maken van een stegconstructie is meer dan pas ontworpen kan worden nadat de pasprothese goed bevonden is. Voor het maken van een stegconstructie is meer dan 

één week vereist. Wilt u hier rekening mee houden door twee weken aan te houden tussen passen en het plaatsen van de één week vereist. Wilt u hier rekening mee houden door twee weken aan te houden tussen passen en het plaatsen van de 

implantaatprothese.implantaatprothese.

Producten die hier niet vermeld zijn, of afwijkende levertijden kunt u met uw lokale 4Dental vestiging overleggen. De telling van werkdagen begint op de Producten die hier niet vermeld zijn, of afwijkende levertijden kunt u met uw lokale 4Dental vestiging overleggen. De telling van werkdagen begint op de 
eerste volledige werkdag dat de afdruk / het werkstuk op het laboratorium is. De levertijd indicatie is inclusief afl everdag.eerste volledige werkdag dat de afdruk / het werkstuk op het laboratorium is. De levertijd indicatie is inclusief afl everdag.
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                                                                                                                                                         4Dental Tandtechniek                                                                                                                                                                               4Dental Tandtechniek                      4Dental BITE4Dental BITE

Keramisch kroon- en brugwerkKeramisch kroon- en brugwerk Artikel nr. Prijs Artikel nr. Prijs
Zirkonium opgebakken Zirkonium opgebakken 41104110 €€ 270270 72207220 €€  199  199 

Volledig zirkonium (mono coloured)Volledig zirkonium (mono coloured) -- €€  -  - 72057205 €€  99  99 

Volledig zirkonium (multi coloured)Volledig zirkonium (multi coloured) 41204120 €€  194  194 72107210 €€  129 129
Volledig zirkonium (multi coloured) zonder model uit mondscanner Volledig zirkonium (multi coloured) zonder model uit mondscanner 41244124 €€  144  144 72147214 €€  119 119
Anterior volledig zirkonium (multi coloured)Anterior volledig zirkonium (multi coloured) 41214121 €€  215  215 72117211 €€  178  178 

Anterior volledig zirkonium (multi coloured) zonder model uit mondscannerAnterior volledig zirkonium (multi coloured) zonder model uit mondscanner 41224122 €€  169  169 -- €€  - -
• Toeslag Cutback techniek, individueel opbakken per deel• Toeslag Cutback techniek, individueel opbakken per deel 54055405 €€  65  65 -- €€  -  - 

Lithiumdisilicaat CAD/PressLithiumdisilicaat CAD/Press 41304130 €€  215  215 72417241 €€  178  178 

Lithiumdisilicaat CAD zonder model uit mondscanner Lithiumdisilicaat CAD zonder model uit mondscanner 41344134 €€  170  170 -- €€  -  - 

Ambarino up-onlay (nano composiet up-onlays) Ambarino up-onlay (nano composiet up-onlays) 41704170 €€  99  99 -- €€  -  - 

Ambarino kroonAmbarino kroon 41714171 €€  175  175 -- €€  -  - 

Facing of inlay/onlay Facing of inlay/onlay 41504150 €€ 231231 72307230 €€  172  172 

Metaal kroon- en brugwerkMetaal kroon- en brugwerk11

Metaal opgebakken kroon/brugdeel (onedel) Metaal opgebakken kroon/brugdeel (onedel) 40104010 €€  255  255 71107110 €€  149  149 

Stift kroon opgebakken (onedel) Stift kroon opgebakken (onedel) 40604060 €€  324  324 75507550 €€  163  163 

Volledige metaalkroon/inlay (onedel) Volledige metaalkroon/inlay (onedel) 40404040 €€  207 207 75107510 €€  119  119 

Opbouw indirecte (onedel) Opbouw indirecte (onedel) 42204220 €€  138 138 -- €€  -  - 

Etsbruggen, op basis van 1 dummy en 2 vleugelsEtsbruggen, op basis van 1 dummy en 2 vleugels11

Etsbrug metaal/porselein opgebakken Etsbrug metaal/porselein opgebakken 43104310 €€  343  343 71507150 €€  173  173 

Etsbrug volledig zirkonium mono colouredEtsbrug volledig zirkonium mono coloured 41174117 €€  384 384 71517151 €€  285  285 

Etsbrug zirkonium opgebakken Etsbrug zirkonium opgebakken 41194119 €€  475  475 71527152 €€  318  318 

• Toeslag extra dummy, metaal/porselein opgebakken• Toeslag extra dummy, metaal/porselein opgebakken 43514351 €€  193  193 09140914 €€  91  91 

• Toeslag extra dummy, zirkonium opgebakken • Toeslag extra dummy, zirkonium opgebakken 43524352 €€  243  243 09150915 €€  141  141 

• Toeslag extra vleugel, metaal• Toeslag extra vleugel, metaal 43534353 €€  53  53 09160916 €€  29  29 

• Toeslag extra vleugel, zirkonium mono coloured• Toeslag extra vleugel, zirkonium mono coloured 43544354 €€  61 61 09170917 €€  47  47 

Noodvoorzieningen/tijdelijk kroon- en brugwerkNoodvoorzieningen/tijdelijk kroon- en brugwerk

Noodkroon Noodkroon 46004600 €€  91 91 -- €€  -  - 

Noodkroon verschroefd Noodkroon verschroefd 46034603 €€  168  168 -- €€  - 

Nood etsbrug (gebogen twistfl exdraad met één prothese element) Nood etsbrug (gebogen twistfl exdraad met één prothese element) 46014601 €€  91  91 -- €€  -  - 

Essix retainer (tijdelijke voorziening in afwachting van de implantaatkroon)Essix retainer (tijdelijke voorziening in afwachting van de implantaatkroon) 20402040 €€  124  124 -- €€  -  - 

Aanvullende optiesAanvullende opties

• Individuele lepel (inclusief model) • Individuele lepel (inclusief model) 61146114 €€  61  61 61146114 €€  61 61
• Schouderporselein • Schouderporselein 54155415 €€  28  28 -- €€  -  - 

• Kleurbepaling op het laboratorium • Kleurbepaling op het laboratorium 101101 €€  28  28 101101 €€  28 28
• Opbouw (onedel/exclusief model) • Opbouw (onedel/exclusief model) 42054205 €€  129 129 -- €€  -  - 

• Wortelkap (exclusief precisieslot) • Wortelkap (exclusief precisieslot) 42064206 €€  141 141 -- €€  -  - 

Levertijden (aantal werkdagen)                                                                                       4Dental Tandtechniek                      Levertijden (aantal werkdagen)                                                                                       4Dental Tandtechniek                      4Dental BITE
Kroon- en brugwerkKroon- en brugwerk 1010 12

Grotere constructies > 6 delenGrotere constructies > 6 delen In overlegIn overleg In overleg
Noodvoorzieningen/tijdelijk kroon- en brugwerkNoodvoorzieningen/tijdelijk kroon- en brugwerk 55 -

Individuele lepel (inclusief model)Individuele lepel (inclusief model) 55 -

11Prijzen exclusief individuele lepel en (half)- edel legering. Prijzen exclusief individuele lepel en (half)- edel legering. 
Wanneer een (half)-edel legering gewenst is, wordt deze op basis van de dagprijs per gram doorberekend. Wanneer een (half)-edel legering gewenst is, wordt deze op basis van de dagprijs per gram doorberekend. 
Producten die hier niet vermeld zijn, of afwijkende levertijden kunt u met uw lokale 4Dental vestiging overleggen.Producten die hier niet vermeld zijn, of afwijkende levertijden kunt u met uw lokale 4Dental vestiging overleggen.

Kroon- en brugwerk                                          
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Implantaat kroon- en brugwerk
                                                                                                                                                         4Dental Tandtechniek                                                                                                                                                                               4Dental Tandtechniek                      4Dental BITE4Dental BITE

Type kroon, verschroefdType kroon, verschroefd Artikel nr. Prijs Artikel nr. Prijs

Zirkonium opgebakkenZirkonium opgebakken 45204520 €€ 585585 74637463 €€  503  503 

Volledig zirkonium Volledig zirkonium 41264126 €€  473  473 74617461 €€ 418 418 

• Toeslag Cutback techniek, individueel opbakken per deel• Toeslag Cutback techniek, individueel opbakken per deel 54055405 €€  65  65 -- €€  - -
Anterior / volledig zirkonium multi colouredAnterior / volledig zirkonium multi coloured 41284128 €€  494  494 74627462 €€  431 431
Lithiumdisilicaat  CAD/PressLithiumdisilicaat  CAD/Press 41314131 €€  485  485 74687468 €€  422  422 

Onedel metaalOnedel metaal11 /opgebakken porselein  /opgebakken porselein 45354535 €€  568  568 -- €€  - -

Type kroon, gecementeerdType kroon, gecementeerd

Zirkonium opgebakkenZirkonium opgebakken 45104510 €€  609  609 74667466 €€ 509509

Volledig zirkonium multi colouredVolledig zirkonium multi coloured 45404540 €€  499  499 74647464 €€  475  475 

• Toeslag Cutback techniek, individueel opbakken • Toeslag Cutback techniek, individueel opbakken 54055405 €€  65  65 -- €€  -  - 

Anterior / volledig zirkoniumAnterior / volledig zirkonium 45214521 €€  522 522 74657465 €€  485  485 

Lithiumdisilicaat CAD/PressLithiumdisilicaat CAD/Press 41334133 €€ 499499 74697469 €€ 475475

Onedel metaalOnedel metaal11 / opgebakken porselein / opgebakken porselein 45304530 €€ 586586 74677467 €€ 486486

De keuze van het type restauratie is afhankelijk van indicatiegebied, preparatie, manier van cementeren en de technische De keuze van het type restauratie is afhankelijk van indicatiegebied, preparatie, manier van cementeren en de technische 

specifi caties van het materiaal. 4Dental adviseert u graag hierbij.specifi caties van het materiaal. 4Dental adviseert u graag hierbij.

Noodvoorzieningen/tijdelijk kroon- en brugwerkNoodvoorzieningen/tijdelijk kroon- en brugwerk

Zie pagina 5Zie pagina 5

De prijzen voor het implantaat kroon- en brugwerk zijn:De prijzen voor het implantaat kroon- en brugwerk zijn:

1. Exclusief individuele afdruklepel1. Exclusief individuele afdruklepel

2. Exclusief afdrukstift en2. Exclusief afdrukstift en

3. Inclusief model analogen3. Inclusief model analogen

4. Inclusief 4Dental abutment4. Inclusief 4Dental abutment

5. Exclusief originele implantaat onderdelen. Bij gebruik van originele abutments wordt € 50,- in mindering gebracht en de 5. Exclusief originele implantaat onderdelen. Bij gebruik van originele abutments wordt € 50,- in mindering gebracht en de 

originele onderdelen toegevoegd aan de technieknota op basis van de catalogusprijs van de implantaatleverancier.originele onderdelen toegevoegd aan de technieknota op basis van de catalogusprijs van de implantaatleverancier.

Aanvullende optiesAanvullende opties

• Individuele lepel (inclusief model) • Individuele lepel (inclusief model) 61146114 €€  61  61 61146114 €€  61  61 

• Reductie bij gebruik van orginele abutments• Reductie bij gebruik van orginele abutments 82058205 €€  52  52 82058205 €€  52  52 

• Afdrukstift en (Verkoopprijs op basis van catalogusprijs implantaatleverancier)• Afdrukstift en (Verkoopprijs op basis van catalogusprijs implantaatleverancier)

• Origineel abutment (Verkoopprijs op basis van catalogusprijs implantaatleverancier)• Origineel abutment (Verkoopprijs op basis van catalogusprijs implantaatleverancier)

• Digitale planning en boormal (Prijs op aanvraag)• Digitale planning en boormal (Prijs op aanvraag)

Levertijden (aantal werkdagen)                                                                                       4Dental Tandtechniek                      Levertijden (aantal werkdagen)                                                                                       4Dental Tandtechniek                      4Dental BITE

Kroon- en brugwerkKroon- en brugwerk 1010 12

Grotere constructies > 6 delenGrotere constructies > 6 delen In overlegIn overleg In overleg
Noodvoorzieningen/tijdelijk kroon- en brugwerkNoodvoorzieningen/tijdelijk kroon- en brugwerk 55 -

Individuele lepel (inclusief model)Individuele lepel (inclusief model) 55 -

1 1 Bij een metaal/porselein opgebakken implantaatkroon wordt uitgegaan van een onedele legering. Bij een metaal/porselein opgebakken implantaatkroon wordt uitgegaan van een onedele legering. 
Bij een (half)- edel legering worden de materiaalkosten op basis van de dagprijs per gram doorberekend.Bij een (half)- edel legering worden de materiaalkosten op basis van de dagprijs per gram doorberekend.
Producten die hier niet vermeld zijn, of afwijkende levertijden kunt u met uw lokale 4Dental vestiging overleggen.Producten die hier niet vermeld zijn, of afwijkende levertijden kunt u met uw lokale 4Dental vestiging overleggen.
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Partiële / fl exibele prothese                                           
                                                                                                                                                         4Dental Tandtechniek                                                                                                                                                                               4Dental Tandtechniek                      4Dental BITE4Dental BITE

Partiële prothesePartiële prothese Artikel nr. Prijs Artikel nr. Prijs
Partiële prothese 1-4 elementen bovenPartiële prothese 1-4 elementen boven11 14101410 €€ 187187 78107810 €€  157  157 

Partiële prothese 1-4 elementen onderPartiële prothese 1-4 elementen onder11 14201420 €€  187 187 78207820 €€  157  157 

Partiële prothese 5-13 elementen bovenPartiële prothese 5-13 elementen boven11 14301430 €€  236  236 78307830 €€  186 186
Partiële prothese 5-13 elementen onderPartiële prothese 5-13 elementen onder11 14401440 €€  236  236 78407840 €€  186  186 

Flexibele protheseFlexibele prothese

Flexibele prothese 1-4 elementen bovenFlexibele prothese 1-4 elementen boven11 15101510 €€  221  221 78507850 €€  218  218 

Flexibele prothese 1-4 elementen onderFlexibele prothese 1-4 elementen onder11 15201520 €€  221  221 78607860 €€  218  218 

Flexibele prothese 5-13 elementen bovenFlexibele prothese 5-13 elementen boven11 15301530 €€ 288288 78707870 €€ 250250

Flexibele prothese 5-13 elementen onderFlexibele prothese 5-13 elementen onder11 15401540 €€ 288288 78807880 €€ 250250

Aanvullende optiesAanvullende opties

• Individuele lepel (inclusief model)• Individuele lepel (inclusief model) 61146114 €€  61  61 61146114 €€  61  61 

• Beetplaat• Beetplaat 12531253 €€  43  43 12531253 €€  43  43 

• Raderen per element (bij immediaat)• Raderen per element (bij immediaat) 49704970 €€  12 12 49704970 €€  12  12 

• Inleghaak/metalen versteviging per element• Inleghaak/metalen versteviging per element 17181718 €€  13 13 17181718 €€  13  13 

• Draad-/knopanker• Draad-/knopanker 17031703 €€  17  17 17031703 €€  17  17 

• Gaasversteviging/sticktech per cm• Gaasversteviging/sticktech per cm22 17091709 €€  46 46 17091709 €€  46  46 

Toelichting partiële protheseToelichting partiële prothese

Een partiële prothese zonder individuele lepel of beetplaat is alleen mogelijk wanneer de beet vastligt en stabiel is. De beet Een partiële prothese zonder individuele lepel of beetplaat is alleen mogelijk wanneer de beet vastligt en stabiel is. De beet 

moet door de tandtechnicus goed te vinden zijn. De eventuele extra kosten voor het vervaardigen van een individuele lepel of moet door de tandtechnicus goed te vinden zijn. De eventuele extra kosten voor het vervaardigen van een individuele lepel of 

beetplaat worden aan de technieknota toegevoegd.beetplaat worden aan de technieknota toegevoegd.

TipTip

Voor een beter draagcomfort kunt u uw patiënt ook een frameprothese uit onze voordelige 4Dental BITE productlijn Voor een beter draagcomfort kunt u uw patiënt ook een frameprothese uit onze voordelige 4Dental BITE productlijn 

aanbieden.aanbieden.

Levertijden (aantal werkdagen)                                                                                       4Dental Tandtechniek                      Levertijden (aantal werkdagen)                                                                                       4Dental Tandtechniek                      4Dental BITE

Individuele lepelIndividuele lepel 55 -

BeetplatenBeetplaten 55 -

Pasprothese in wasPasprothese in was 55 -

Afmaken/in één keer gereedAfmaken/in één keer gereed 55 10

11 Exclusief individuele lepel, beetplaat, en exclusief raderen per element bij immediaat. Exclusief individuele lepel, beetplaat, en exclusief raderen per element bij immediaat.
Producten die hier niet vermeld zijn, of afwijkende levertijden kunt u met uw lokale 4Dental vestiging overleggen.Producten die hier niet vermeld zijn, of afwijkende levertijden kunt u met uw lokale 4Dental vestiging overleggen.
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Frame prothese                                           
                                                                                                                                                         4Dental Tandtechniek                                                                                                                                                                               4Dental Tandtechniek                      4Dental BITE4Dental BITE

Frame protheseFrame prothese Artikel nr. Prijs Artikel nr. Prijs
Frame prothese 1 - 4 elementen boven (all-in NL, BITE optioneel)Frame prothese 1 - 4 elementen boven (all-in NL, BITE optioneel) 13101310 €€ 515515 76107610 €€  289  289 

Frame prothese 1 - 4 elementen onder (all-in NL, BITE optioneel)Frame prothese 1 - 4 elementen onder (all-in NL, BITE optioneel) 13201320 €€  515 515 76507650 €€  289  289 

Frame prothese 5 -13 elementen boven (all-in NL, BITE optioneel)Frame prothese 5 -13 elementen boven (all-in NL, BITE optioneel) 13301330 €€  584  584 76207620 €€  332 332
Frame prothese 5 -13 elementen onder (all-in NL, BITE optioneel)Frame prothese 5 -13 elementen onder (all-in NL, BITE optioneel) 13401340 €€  584  584 76607660 €€  332  332 

Aanvullende opties voor de BITE lijnAanvullende opties voor de BITE lijn

• Individuele lepel• Individuele lepel -- €€  -  - 61146114 €€  61  61 

• Beetplaat• Beetplaat -- €€  -  - 12531253 €€  43  43 

• Toeslag passen in was• Toeslag passen in was - €€ - 801801 €€ 3535

Aanvullende opties voor beide lijnenAanvullende opties voor beide lijnen

• Vergulden frame (2 klammers)• Vergulden frame (2 klammers) 37043704 €€  57  57 37043704 €€  57  57 

• Vergulden frame per extra klammer• Vergulden frame per extra klammer 37033703 €€  19  19 37033703 €€  19  19 

• Titaniseren frame• Titaniseren frame 37003700 €€  151 151 37003700 €€  151  151 

• Acetal klammer• Acetal klammer 34053405 €€  54 54 954954 €€  48  48 

• Metalen kauwvlak• Metalen kauwvlak 32223222 €€  33  33 -- €€  -  - 

• Precisiesloten (Prijs op aanvraag)• Precisiesloten (Prijs op aanvraag) -- €€  - - -- €€  -  - 

Immediaat frames worden afgeraden. Na het extraheren moet de kaak eerst herstellen. Dit kan nadelige gevolgen hebben voor Immediaat frames worden afgeraden. Na het extraheren moet de kaak eerst herstellen. Dit kan nadelige gevolgen hebben voor 

de pasvorm van een frame. Een immediaat frame valt daarom buiten de garantievoorwaarden. de pasvorm van een frame. Een immediaat frame valt daarom buiten de garantievoorwaarden. 

Bij een frameprothese zijn het aantal benodigde werkfasen afhankelijk van de situatie in de mond. Bij een stabiele beet en Bij een frameprothese zijn het aantal benodigde werkfasen afhankelijk van de situatie in de mond. Bij een stabiele beet en 

weinig elementen kan het opstellen en afmaken in één keer gedaan worden. Ook de beetplaat kan in sommige gevallen weinig elementen kan het opstellen en afmaken in één keer gedaan worden. Ook de beetplaat kan in sommige gevallen 

worden overgeslagen door een frame met waswal te kiezen.worden overgeslagen door een frame met waswal te kiezen.

Levertijden (aantal werkdagen)                                                                                       4Dental Tandtechniek                      Levertijden (aantal werkdagen)                                                                                       4Dental Tandtechniek                      4Dental BITE
Frame/staalgedeelte/met waswal Frame/staalgedeelte/met waswal 1010 12

Opstelling in wasOpstelling in was 55 12
AfmakenAfmaken 55 12

In één keer gereedIn één keer gereed 1212 12

Individuele lepelIndividuele lepel 55 -

BeetplaatBeetplaat 55 -

Toeslag passen in wasToeslag passen in was -- 10

Producten die hier niet vermeld zijn, of afwijkende levertijden kunt u met uw lokale 4Dental vestiging overleggen.Producten die hier niet vermeld zijn, of afwijkende levertijden kunt u met uw lokale 4Dental vestiging overleggen.
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Immediaat-/noodprothese                                           
                                                                                                                                                           4Dental Tandtechniek                                                                                                                                                                                 4Dental Tandtechniek                      

Immediaat protheseImmediaat prothese Artikel nr. Prijs
Immediaat prothese boven en onder (volledig) - Inclusief lepel en beetplaatImmediaat prothese boven en onder (volledig) - Inclusief lepel en beetplaat 16501650 €€ 766766

Immediaat prothese boven - Inclusief lepel en beetplaatImmediaat prothese boven - Inclusief lepel en beetplaat 16301630 €€  397  397 

Immediaat prothese onder - Inclusief lepel en beetplaatImmediaat prothese onder - Inclusief lepel en beetplaat 16401640 €€  397  397 

Immediaat prothese boven - Inclusief lepel en exclusief beetplaatImmediaat prothese boven - Inclusief lepel en exclusief beetplaat 16601660 €€  355  355 

Immediaat prothese onder - Inclusief lepel en exclusief beetplaatImmediaat prothese onder - Inclusief lepel en exclusief beetplaat 16701670 €€  355  355 

NoodprotheseNoodprothese

Noodprothese boven*Noodprothese boven* 16211621 €€ 293293

Noodprothese onder*Noodprothese onder* 16221622 €€ 293293

* In één keer gereed (indien de beet vastligt)* In één keer gereed (indien de beet vastligt)

* Exclusief lepel (geen optie)* Exclusief lepel (geen optie)

* Exclusief beetplaat (geen optie)* Exclusief beetplaat (geen optie)

Toelichting immediaat protheseToelichting immediaat prothese

Deze prothese is bedoeld als een defi nitieve prothese. Maximaal 6 elementen per kaakdeel te extraheren.Deze prothese is bedoeld als een defi nitieve prothese. Maximaal 6 elementen per kaakdeel te extraheren.

Na een rebasing dient deze prothese net zo lang mee te gaan als een B- of C-prothese.Na een rebasing dient deze prothese net zo lang mee te gaan als een B- of C-prothese.

Toelichting noodprothese (in één keer gereed)Toelichting noodprothese (in één keer gereed)

Een noodprothese is geen defi nitieve oplossing. Voor intensief bijten en kauwen is de noodprothese niet sterk genoeg. Een Een noodprothese is geen defi nitieve oplossing. Voor intensief bijten en kauwen is de noodprothese niet sterk genoeg. Een 

breuk/scheur zal sneller ontstaan, omdat de pasvorm zelden perfect is. Wanneer de noodprothese gedurende een langere breuk/scheur zal sneller ontstaan, omdat de pasvorm zelden perfect is. Wanneer de noodprothese gedurende een langere 

periode gedragen wordt is het aan te raden om deze tijdig te laten rebasen. Zowel reparaties van een breuk/scheur of een periode gedragen wordt is het aan te raden om deze tijdig te laten rebasen. Zowel reparaties van een breuk/scheur of een 

rebasing vallen bij een noodprothese niet onder de garantiebepalingen.rebasing vallen bij een noodprothese niet onder de garantiebepalingen.

Van de meeste zorgverzekeringen mag een noodprothese na drie maanden worden gerebased en na zes maanden worden Van de meeste zorgverzekeringen mag een noodprothese na drie maanden worden gerebased en na zes maanden worden 

vervangen voor een defi nitieve prothese. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de zorgverzekering van uw patiënt.vervangen voor een defi nitieve prothese. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de zorgverzekering van uw patiënt.

Levertijden (aantal werkdagen)                                                                                                                                         4Dental Tandtechniek                      Levertijden (aantal werkdagen)                                                                                                                                         4Dental Tandtechniek                      

Individuele lepelIndividuele lepel 55

BeetplatenBeetplaten 55

Pasprothese in wasPasprothese in was 55

Afmaken/in één keer gereedAfmaken/in één keer gereed 55

Producten die hier niet vermeld zijn, of afwijkende levertijden kunt u met uw lokale 4Dental vestiging overleggen.Producten die hier niet vermeld zijn, of afwijkende levertijden kunt u met uw lokale 4Dental vestiging overleggen.
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Volledige prothese                                           
                                                                                                                                                         4Dental Tandtechniek                                                                                                                                                                               4Dental Tandtechniek                      4Dental BITE4Dental BITE

Volledige prothese - Methode BVolledige prothese - Methode B Artikel nr. Prijs Artikel nr. Prijs
Volledige prothese, boven en onder (all-in NL, optioneel BITE)Volledige prothese, boven en onder (all-in NL, optioneel BITE) 11001100 €€ 717717 77107710 €€ 346346

Prothese boven (all-in NL, optioneel BITE)Prothese boven (all-in NL, optioneel BITE) 11101110 €€ 386386 77207720 €€ 190190

Prothese onder (all-in NL, optioneel BITE)Prothese onder (all-in NL, optioneel BITE) 11201120 €€ 386386 77307730 €€ 190190

Werkvolgorde methode B:Werkvolgorde methode B:

1) Individuele lepel1) Individuele lepel

2) Beetbepaling 2) Beetbepaling 

3) Passen in was3) Passen in was

4) Gereed4) Gereed

Aanvullende opties voor de BITE lijnAanvullende opties voor de BITE lijn

• Individuele lepel• Individuele lepel -- €€  -  - 61146114 €€  61  61 

• Beetplaat• Beetplaat -- €€  -  - 12531253 €€  43  43 

• Toeslag passen in was• Toeslag passen in was -- €€ -- 801801 €€ 3535

Volledige prothese - Methode CVolledige prothese - Methode C

Volledige prothese, boven en onder (all-in)Volledige prothese, boven en onder (all-in) 12001200 €€  786  786 -- €€  -  - 

Werkvolgorde methode C:Werkvolgorde methode C:

1) Individuele lepel 1) Individuele lepel 

2) Beetbepaling 2) Beetbepaling 

3) Intra-orale beetregistratie3) Intra-orale beetregistratie

4) Passen in was 4) Passen in was 

5) Gereed5) Gereed

Aanvullende optiesAanvullende opties

• Monomeer vrije prothese (anti-allergisch)                                                                                     (Prijs op aanvraag)• Monomeer vrije prothese (anti-allergisch)                                                                                     (Prijs op aanvraag)
• Toeslag luxe elementen (per boven of onder)• Toeslag luxe elementen (per boven of onder) 14061406 €€ 2929 -- €€ --

• Weekblijvende basis• Weekblijvende basis 15951595 €€ 121121 -- €€ --

• Inleghaak/metalen versteviging per element• Inleghaak/metalen versteviging per element 17181718 €€ 1313 -- €€ --

• Naam inpersen• Naam inpersen 17511751 €€ 2020 -- €€ --

Graag altijd een afdruk van de oude prothese maken, zodat de tandtechnicus op basis van het voorbeeldmodel, de vorm en Graag altijd een afdruk van de oude prothese maken, zodat de tandtechnicus op basis van het voorbeeldmodel, de vorm en 

de positie van de bestaande situatie beter kan benaderen.de positie van de bestaande situatie beter kan benaderen.

Levertijden (aantal werkdagen)                                                                                       4Dental Tandtechniek                      Levertijden (aantal werkdagen)                                                                                       4Dental Tandtechniek                      4Dental BITE
Individuele lepelIndividuele lepel 55 -

BeetplatenBeetplaten 55 -
Intra-orale beetregistratieIntra-orale beetregistratie 55 -

Pasprothese in wasPasprothese in was 55 12

AfmakenAfmaken 55 12

Producten die hier niet vermeld zijn, of afwijkende levertijden kunt u met uw lokale 4Dental vestiging overleggen.Producten die hier niet vermeld zijn, of afwijkende levertijden kunt u met uw lokale 4Dental vestiging overleggen.
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Implantaatprothese met drukknoppen                                           
                                                                                                                                                           4Dental Tandtechniek                                                                                                                                                                                 4Dental Tandtechniek                      

Nieuwe prothese op implantaten met nieuwe drukknopNieuwe prothese op implantaten met nieuwe drukknop Artikel nr. Prijs
Volledige prothese boven en onder op 2 impl. (drukknop)Volledige prothese boven en onder op 2 impl. (drukknop) 50035003 €€ 1.5541.554

Volledige prothese boven en onder op 3 impl. (drukknop)Volledige prothese boven en onder op 3 impl. (drukknop) 50045004 €€ 1.8701.870

Volledige prothese boven en onder op 4 impl. (drukknop)Volledige prothese boven en onder op 4 impl. (drukknop) 50055005 €€ 2.2382.238

Onderprothese op 2 impl. (drukknop)Onderprothese op 2 impl. (drukknop) 50305030 €€ 1.1751.175

Onderprothese op 3 impl. (drukknop)Onderprothese op 3 impl. (drukknop) 50315031 €€ 1.5331.533

Onderprothese op 4 impl. (drukknop)Onderprothese op 4 impl. (drukknop) 50325032 €€ 1.8491.849

Bovenprothese op 4 impl. (drukknop)Bovenprothese op 4 impl. (drukknop) 50005000 €€ 1.8491.849

Bovenprothese op 5 impl. (drukknop)Bovenprothese op 5 impl. (drukknop) 50015001 €€ 2.1652.165

Bovenprothese op 6 impl. (drukknop)Bovenprothese op 6 impl. (drukknop) 50025002 €€ 2.4812.481

• Intern frame i.c.m. bovenprothese op implantaten (t.b.v. vrij gehemelte)• Intern frame i.c.m. bovenprothese op implantaten (t.b.v. vrij gehemelte) 32143214 €€ 186186

Nieuwe prothese op bestaande implantaten met drukknopNieuwe prothese op bestaande implantaten met drukknop

Volledige prothese boven en onder op 2 impl. (drukknop)Volledige prothese boven en onder op 2 impl. (drukknop) 50095009 €€ 1.2001.200

Volledige prothese boven en onder op 3 impl. (drukknop)Volledige prothese boven en onder op 3 impl. (drukknop) 50105010 €€ 1.3641.364

Volledige prothese boven en onder op 4 impl. (drukknop)Volledige prothese boven en onder op 4 impl. (drukknop) 50115011 €€ 1.5281.528

Onderprothese op 2 impl. (drukknop)Onderprothese op 2 impl. (drukknop) 50335033 €€ 765765

Onderprothese op 3 impl. (drukknop)Onderprothese op 3 impl. (drukknop) 50345034 €€ 928928

Onderprothese op 4 impl. (drukknop)Onderprothese op 4 impl. (drukknop) 50355035 €€ 1.0911.091

Bovenprothese op 4 impl. (drukknop)Bovenprothese op 4 impl. (drukknop) 50065006 €€ 1.0911.091

Bovenprothese op 5 impl. (drukknop)Bovenprothese op 5 impl. (drukknop) 50075007 €€ 1.2551.255

Bovenprothese op 6 impl. (drukknop)Bovenprothese op 6 impl. (drukknop) 50085008 €€ 1.4181.418

• Intern frame i.c.m. bovenprothese op implantaten (t.b.v. vrij gehemelte)• Intern frame i.c.m. bovenprothese op implantaten (t.b.v. vrij gehemelte) 32143214 €€ 186186

Levertijden (aantal werkdagen)                                                                                                                                         4Dental Tandtechniek                      Levertijden (aantal werkdagen)                                                                                                                                         4Dental Tandtechniek                      

Individuele lepelIndividuele lepel 55

BeetplatenBeetplaten 55
Intra-orale beetregistratieIntra-orale beetregistratie 55
Pasprothese in wasPasprothese in was 55

Afmaken/in één keer gereedAfmaken/in één keer gereed 55

Producten die hier niet vermeld zijn, of afwijkende levertijden kunt u met uw lokale 4Dental vestiging overleggen.Producten die hier niet vermeld zijn, of afwijkende levertijden kunt u met uw lokale 4Dental vestiging overleggen.
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Implantaatprothese met stegconstructie                                           
                                                                                                                                                           4Dental Tandtechniek                                                                                                                                                                                 4Dental Tandtechniek                      

Nieuwe prothese op implantaten met nieuwe stegNieuwe prothese op implantaten met nieuwe steg Artikel nr. Prijs
Volledige prothese boven en onder op 2 impl. (titanium CAD/CAM steg*)Volledige prothese boven en onder op 2 impl. (titanium CAD/CAM steg*) 50155015 €€ 1.9081.908

Volledige prothese boven en onder op 3 impl. (titanium CAD/CAM steg*)Volledige prothese boven en onder op 3 impl. (titanium CAD/CAM steg*) 50165016 €€ 2.3692.369

Volledige prothese boven en onder op 4 impl. (titanium CAD/CAM steg*)Volledige prothese boven en onder op 4 impl. (titanium CAD/CAM steg*) 50175017 €€ 2.8312.831

Onderprothese op 2 impl. (titanium CAD/CAM steg*)Onderprothese op 2 impl. (titanium CAD/CAM steg*) 50365036 €€ 1.5601.560

Onderprothese op 3 impl. (titanium CAD/CAM steg*)Onderprothese op 3 impl. (titanium CAD/CAM steg*) 50375037 €€ 2.0222.022

Onderprothese op 4 impl. (titanium CAD/CAM steg*)Onderprothese op 4 impl. (titanium CAD/CAM steg*) 50385038 €€ 2.4842.484

Bovenprothese op 4 impl. (titanium CAD/CAM steg*)Bovenprothese op 4 impl. (titanium CAD/CAM steg*) 50125012 €€ 2.4842.484

Bovenprothese op 5 impl. (titanium CAD/CAM steg*)Bovenprothese op 5 impl. (titanium CAD/CAM steg*) 50135013 €€ 2.9452.945

Bovenprothese op 6 impl. (titanium CAD/CAM steg*)Bovenprothese op 6 impl. (titanium CAD/CAM steg*) 50145014 €€ 3.4073.407

• Intern frame i.c.m. bovenprothese op implantaten (t.b.v. vrij gehemelte)• Intern frame i.c.m. bovenprothese op implantaten (t.b.v. vrij gehemelte) 32143214 €€ 186186

* Gouden staaf/steg                                                                                                                                                                                   (Prijs op aanvraag)* Gouden staaf/steg                                                                                                                                                                                   (Prijs op aanvraag)

Nieuwe prothese op bestaande implantaten met stegNieuwe prothese op bestaande implantaten met steg

Volledige prothese boven en onder op 2 impl. (steg)Volledige prothese boven en onder op 2 impl. (steg)11 50215021 €€ 1.0761.076

Volledige prothese boven en onder op 3 impl. (steg)Volledige prothese boven en onder op 3 impl. (steg)11 50225022 €€ 1.2051.205

Volledige prothese boven en onder op 4 impl. (steg)Volledige prothese boven en onder op 4 impl. (steg)11 50235023 €€ 1.3331.333

Onderprothese op 2 impl. (steg)Onderprothese op 2 impl. (steg)11 50395039 €€ 750750

Onderprothese op 3 impl. (steg)Onderprothese op 3 impl. (steg)11 50405040 €€ 904904

Onderprothese op 4 impl. (steg)Onderprothese op 4 impl. (steg)11 50415041 €€ 1.0571.057

Bovenprothese op 4 impl. (steg)Bovenprothese op 4 impl. (steg)11 50185018 €€ 1.0571.057

Bovenprothese op 5 impl. (steg)Bovenprothese op 5 impl. (steg)11 50195019 €€ 1.2111.211

Bovenprothese op 6 impl. (steg)Bovenprothese op 6 impl. (steg)11 50205020 €€ 1.3651.365

• Intern frame i.c.m. bovenprothese op implantaten (t.b.v. vrij gehemelte)• Intern frame i.c.m. bovenprothese op implantaten (t.b.v. vrij gehemelte) 32143214 €€ 186186

• Weekblijvende basis• Weekblijvende basis 15951595 €€ 121121

De prijzen voor prothesewerk op implantaten zijn inclusief individuele lepel, exclusief afdrukstift en, inclusief model analogen De prijzen voor prothesewerk op implantaten zijn inclusief individuele lepel, exclusief afdrukstift en, inclusief model analogen 

en exclusief evt. tussen abutmentsen exclusief evt. tussen abutments

Levertijden (aantal werkdagen)                                                                                                                                         4Dental Tandtechniek                      Levertijden (aantal werkdagen)                                                                                                                                         4Dental Tandtechniek                      

Individuele lepelIndividuele lepel 55

BeetplatenBeetplaten 55
Intra-orale beetregistratieIntra-orale beetregistratie 55
Pasprothese in wasPasprothese in was 55

StegconstructieStegconstructie 55

Afmaken/in één keer gereedAfmaken/in één keer gereed 55

1 1 Bij bestaande situatie is deze prijs exclusief goudhuls per cmBij bestaande situatie is deze prijs exclusief goudhuls per cm
Producten die hier niet vermeld zijn, of afwijkende levertijden kunt u met uw lokale 4Dental vestiging overleggen.Producten die hier niet vermeld zijn, of afwijkende levertijden kunt u met uw lokale 4Dental vestiging overleggen.
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Reparaties en rebasingen                                          
                                                                                                                                                           4Dental Tandtechniek                      

Reparaties Artikel nr. Prijs
Basistarief reparatie zonder model 1900 € 40
Breuk/scheur 1910 € 56
• Extra breuk/scheur 1819 € 13

Vastzetten per element 1920 € 47
• Extra element vastzetten 1813 € 13

Prothese reinigen 1960 € 48
• Gaasversteviging/sticktech per cm2 1709 € 46
• Naam in prothese 1970 € 49

Basistarief reparatie met model (exclusief tegenmodel en elementen) 1930 € 55

• Element vernieuwen/uitbreiden (per element) 1814 € 22
• Tegenmodel 4002 € 13
• Raderen per element (bij immediaat) 4970 € 12
• In articulator zetten (noodzakelijk wanneer er meerdere elementen bijgeplaatst moeten worden) 1052 € 25

Frame reparaties

Vernieuwen van een anker bij een frame (exclusief tegenmodel) 1980 € 109
• Vernieuwen van een extra anker 3707 € 74
• Tegenmodel 4002 € 13
• Bevestiging, buigen en lasersoldering t.b.v. uitbreiding frame 3826 € 43

Rebasing (regulier)
Rebasing, indirect met randopbouw (boven) 1951 € 107
Rebasing, indirect met randopbouw (onder) 1952 € 107

Rebasing, frame/partiële prothese (boven) 1955 € 86
Rebasing, frame/partiële prothese (onder) 1956 € 86

Rebasing met weekblijvende basis 1961 € 193
Rebasing met anti-allergische kunststof                                                                                                                                          (Prijs op aanvraag)

Rebasing implantaatprotheses (drukknoppen)
Rebasing op 2 implantaten (drukknop), exclusief matrix 1963 € 165
Rebasing op 3 implantaten (drukknop), exclusief matrix 1964 € 220
Rebasing op 4 implantaten (drukknop), exclusief matrix 1965 € 274

Rebasing implantaatprotheses (steg)

Rebasing op 2 implantaten (steg), exclusief ruiter 1966 € 220

Rebasing op 3 implantaten (steg), exclusief ruiter 1967 € 274

Rebasing op 4 implantaten (steg), exclusief ruiter 1968 € 328

• Exclusief lab analoog - € -

Aanvullende opties

• Precisie sloten (drukknop/matrix/ruiter)                                                                                                                                       (Prijs op aanvraag)

• Naam in prothese 1751 € 20

• Weekblijvende basis per kaak helft 1595 € 121

• Prothese reinigen 1834 € 17

Levertijden (aantal werkdagen)                                                                                                                                         4Dental Tandtechniek                      
Reparatie prothesewerk: breuk/scheur/element vastzetten 1 tot 2

Rebasing 1 tot 2

Reparatie frame klein 2 tot 3

Reparatie frame groot 5 tot 6

Uitbreiding prothese, meer dan drie elementen 3 tot 4

1 Bij bestaande situatie is deze prijs exclusief goudhuls per cm. 
Producten die hier niet vermeld zijn, of afwijkende levertijden kunt u met uw lokale 4Dental vestiging overleggen.
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Overige producten                                           
                                                                                                   4Dental Tandtechniek                                                                                                                         4Dental Tandtechniek                      4Dental BITE4Dental BITE

Studie/gipsmodellenStudie/gipsmodellen Artikel nr. Prijs Werkdagen Artikel nr. Prijs Werkdagen
GipsmodelGipsmodel 10011001 €€ 1313 22 -- €€ -- --

Werkmodellen in occlusie (ongezeept)Werkmodellen in occlusie (ongezeept) 10061006 €€ 2929 44 -- €€ -- --

Studiemodellen gezeept in articulatorStudiemodellen gezeept in articulator 10111011 €€ 5555 44 -- €€ -- --

GebitsbeschermersGebitsbeschermers

Gebitsbeschermer JuniorGebitsbeschermer Junior11 22102210 €€  67  67 1010 79307930 €€ 5454 1212

Gebitsbeschermer MediumGebitsbeschermer Medium11 22202220 €€ 7777 1010 79357935 €€ 6565 1212

Gebitsbeschermer Heavy-proGebitsbeschermer Heavy-pro11 22302230 €€ 9595 1010 79407940 €€ 7575 1212

• Toeslag 1 afwijkende kleur gebitsbeschermer• Toeslag 1 afwijkende kleur gebitsbeschermer 19641964 €€ 1616 -- 19641964 €€ 1616 -

• Toeslag 2 afwijkende kleuren gebitsbeschermer• Toeslag 2 afwijkende kleuren gebitsbeschermer 19651965 €€ 2222 -- 19651965 €€ 2222 -

Overige productenOverige producten

Stabilistatie/repositie splint, inclusief maximaal 4 Stabilistatie/repositie splint, inclusief maximaal 4 

knopankersknopankers22
21102110 €€  206  206 1010 79207920 €€  128  128 1212

• Toeslag extra knopanker (per stuk)• Toeslag extra knopanker (per stuk) 17031703 €€  17  17 -- 17031703 €€  17  17 --

Carger splint (zonder knopankers), Carger splint (zonder knopankers), 

hard van buiten en zacht van binnenhard van buiten en zacht van binnen22
21202120 €€  166 166 1010 19211921 €€  126  126 1212

Digitale gefreesde stabilisatie/repositieDigitale gefreesde stabilisatie/repositie

splint zonder klammerssplint zonder klammers
21302130 €€  212 212 1010 -- €€  -  - --

Digitale gefreesde stabilisatie/repositie splint zonder Digitale gefreesde stabilisatie/repositie splint zonder 
klammers, uit mondscanner en zonder modelklammers, uit mondscanner en zonder model 21312131 €€  159  159 1010 -- €€  -  - --

Miniplastschiene (harde beschermplaat)Miniplastschiene (harde beschermplaat)22 20202020 €€ 6363 1010 -- €€ -- --

BleeklepelBleeklepel 20102010 €€ 7979 1010 79107910 €€ 5959 1212

Night guard2/Drumschiene (zachte beschermplaat)Night guard2/Drumschiene (zachte beschermplaat) 20302030 €€  63 63 1010 79007900 €€  46  46 1212

Anti-snurk apparatuur (MRA)Anti-snurk apparatuur (MRA)

Tap-TTap-T 24302430 €€ 429429 1010 -- €€ -- --

Easy ComfortEasy Comfort 24202420 €€ 417417 1010 -- €€ -- --

Herbst® Appliance/IST-GerätHerbst® Appliance/IST-Gerät 14101410 €€ 271271 1010 -- €€ -- --

OrthodontieOrthodontie

CC retainerCC retainer22 20412041 €€ 5959 1010 -- €€ -- --

ActivatorActivator 79607960 €€ 141141 1010 -- €€  -  - --

TwinblokTwinblok 79707970 €€ 141141 1010 -- €€  -  - --

Orthodontische plaatjesOrthodontische plaatjes

Regulatieplaat t/m 4 draaddelenRegulatieplaat t/m 4 draaddelen 20612061 €€ 102102 1010 -- €€ -- --

Regulatieplaat t/m 6 draaddelenRegulatieplaat t/m 6 draaddelen 20622062 €€ 112112 1010 -- €€ -- --

Regulatieplaat t/m 7 draaddelenRegulatieplaat t/m 7 draaddelen 20632063 €€ 136136 1010 -- €€ -- --

11De prijs is gebaseerd op de standaard transparante plaat met naam/tegenbeet.De prijs is gebaseerd op de standaard transparante plaat met naam/tegenbeet.
22Om misverstanden te voorkomen: vraag bij uw lokale 4Dental vestiging een productoverzicht aan.Om misverstanden te voorkomen: vraag bij uw lokale 4Dental vestiging een productoverzicht aan.
Producten die hier niet vermeld zijn, of afwijkende levertijden kunt u met uw lokale 4Dental vestiging overleggen.Producten die hier niet vermeld zijn, of afwijkende levertijden kunt u met uw lokale 4Dental vestiging overleggen.



16 Prijslijst 2020

Garantiebepalingen                           

Kroon- en brugwerk

Vijf jaar afl opende garantie op de kleur, pasvorm, breuk/scheur en chipping van het porselein

1e jaar 100% garantie 

2e jaar 80% garantie

3e jaar 60% garantie

4e jaar 40% garantie

5e jaar 20% garantie

Prothese- en framewerk

Prothese of frame1  1 jaar

Partiële protheses1  3 maanden

Immediaatprotheses en noodprotheses2  Geen garantie 

Reparaties

Breuk/scheur Geen garantie

Uitbreiding 3 maanden

Metaalversteviging 3 maanden

Vernieuwen/vastzetten 1 maand

Rebasing 1 maand

Splinten, spalken en dieptrek voorzieningen

Zacht/harde beschermplaat 1 maand

Bleeklepel 1 maand

Splint 3 maanden

Gebitsbeschermer 6 maanden

Anti-snurkapparatuur Standaard 1 jaar garantie. Uitbreiding garantie mogelijk.

1Mocht er in de prothese of frame een breuk of scheur ontstaan, of een element blijft  niet vast zitten, dan valt dit bij normaal gebruik onder de garantie van 1 
jaar. Bij de partiële protheses is de garantie 3 maanden. Veranderingen van de kaak en beschadigingen zijn uitgesloten van garantie. 
2Immediaatprotheses en noodprotheses vallen standaard buiten de garantievoorwaarden. Van de meeste zorgverzekeringen mag een noodprothese na drie 
maanden worden gerebased en na zes maanden worden vervangen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de zorgverzekering van uw patiënt.
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Notities                           
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Digitaliseren in uw eigen tempo 

De TRIOS®3 van 3Shape is de meest geavanceerde en 

snelste mondscanner die op dit moment verkrijgbaar is. 

Deze intra-orale digitale mondscanner geeft  u meer tijd, 

meer tevreden patiënten en een beter eindresultaat. U 

bent volledig vrij in uw keuze voor materialen, merken en 

mogelijkheden.

Onze tandtechnische organisatie is zeer ervaren in digitale 

processen en de productie hebben wij volledig in eigen 

TRIOS®3

4 Dental All Inclusive
4Dental Inclusive

Met 4Dental All Inclusive speelt 4Dental in op de 

digitalisering in de implantologie en tandtechniek. 

Dit heeft  de afgelopen jaren een enorme vlucht 

genomen. We passen dit concept toe op het Straumann 

implantaatsysteem.

De digitalisering biedt volop nieuwe mogelijkheden 

in behandelingen en heeft  voordelen op het vlak van 

kostentransparantie, comfort en tijd. De combinatie 

tandtechniek, tandarts en MKA-chirurg vullen elkaar 

steeds beter aan, waardoor een hoog serviceniveau 

ontstaat. Denk hierbij aan digitale afdrukken zonder 

investering in uw praktijk tegen een zeer scherpe 

prijs.

Wij informeren u graag over ‘4Dental All Inclusive’ 

en het gebruik van de zeer eenvoudige web-

applicatie als off erte tool. Wilt u meer weten? 

Bezoek de speciale website: www.4di.nl 

of neem contact op. 

E: info@4dentalinclusive.nl

T: 088 - 848 44 15

beheer. Van digitale modellen, het 

design tot het eindresultaat. Dit 

garandeert u en uw patiënt de beste 

kwaliteit. Vraag naar de unieke 

mogelijkheden om een mondscanner 

aan te schaff en. 

E-mail uw contactgegevens naar 

digitaal@4Dental.nl en wij maken 

op korte termijn een afspraak.
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Contact Partners1

Optident Tandtechniek
Ouverture 149
5629 PT  Eindhoven
T. 040 - 242 72 01
E. info@optidenttandtechniek.nl

Arodent Tandtechniek
Gestelsestraat 28
5582 HH Waalre
T. 040 - 251 03 71
E. info@arodent.nl

Weegels Tandtechniek
Beethovenlaan 240
5011 LN Tilburg
T. 013 - 463 76 24
E. info@ttlweegels.nl

Spring Dental Amsterdam
Anthony Fokkerweg 61
1059 CP Amsterdam
T. 085 - 401 38 58
E. info@springdental.nl

4Dental Alkmaar
Edisonweg 24
1821 BN Alkmaar
T. 088 - 848 44 70
E. Alkmaar@4Dental.nl

4Dental Amsterdam
Anthony Fokkerweg 61
1059 CP Amsterdam
T. 088 - 848 44 50
E. Amsterdam@4Dental.nl

4Dental Apeldoorn
Molenmakershoek 21
7328 JK Apeldoorn
T. 088 - 848 45 00
E. Apeldoorn@4Dental.nl

4Dental Arnhem
Wilhelminastraat 25
6812 CT Arnhem
T. 088 - 848 44 10
E. Arnhem@4Dental.nl

4Dental Breda
Lage Kant 196
4817 GL Breda
T. 088 - 848 44 40
E. Breda@4Dental.nl

4Dental Deventer
Brinkgreverweg 52
7413 AD Deventer
T. 088 - 848 45 60
E. Deventer@4dental.nl

4Dental Eindhoven
Wilhelminaplein 15
5611 HE Eindhoven
T. 088 - 848 44 55
E. Eindhoven@4Dental.nl

4Dental Epe
Korte Veenteweg 9-B
8161 PC Epe
T. 088 - 848 45 40
E. Epe@4Dental.nl

4Dental Hardenberg
Nijenstede 1
7770 CB Hardenberg
T. 088 - 848 45 70
E. Hardenberg@4dental.nl

4Dental Harderwijk
Wethouder Jansenlaan 73
3844 DG Harderwijk
T. 088 - 848 45 10
E. Harderwijk@4Dental.nl

4Dental Hengelo
Balistraat 25
7556 AH Hengelo
T. 088 - 848 45 50
E. Hengelo@4Dental.nl

4Dental Hoogerheide
Laan Olieslagers 1
4631 JE Hoogerheide
T. 088 - 848 44 68
E. Hoogerheide@4Dental.nl

4Dental Lelystad
Botter 11-43
8232 JS Lelystad
T. 088 - 848 45 20
E. Lelystad@4Dental.nl

4Dental Reeuwijk
Jan Tinbergenstraat 1
2811 DZ Reeuwijk
T. 088 - 848 44 20
E. Reeuwijk@4Dental.nl

4Dental Vlissingen
Handelsweg 3
4387 PC Vlissingen
T. 088 - 848 44 60
E. Vlissingen@4Dental.nl

4Dental Volendam
Sportlaan 21
1131 BK Voldendam
T. 088 - 848 44 80
E. Volendam@4Dental.nl

4Dental Zwolle
Spui 325
8032 VS Zwolle
T. 088 - 848 44 30
E. Zwolle@4Dental.nl

1Naast de welbekende 4Dental labs, kunnen wij u ook van dienst zijn via de 4Dental Partner labs. 
Dit zijn mooie lokale merken die hoogwaardige tandtechnische dienstverlening in de regio kunnen bieden.      
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Naam: 4Dental Holding B.V.
Kvk nummer: 09152464
Website: www.4dental.nl

In deze verkoop- en leveringsvoorwaarden 
voorwaarden van 4Dental Holding B.V. (hierna: de 
“Verkoopvoorwaarden”) wordt verstaan onder:

4Dental Holding: 
4Dental Holding B.V. en/of één van haar 
dochtermaatschappijen ex artikel 2:24a BW, de gebruiker 
van deze Verkoopvoorwaarden;

Afnemer: 
degene tot wie de aanbieding is gericht en/of
degene die Producten en/of Diensten afneemt van 
4Dental Holding;

Diensten: 
de door 4Dental Holding te leveren diensten die onder 
meer kunnen bestaan uit het detacheren van een Klinisch 
Prothesetechnicus en het geven van advies;

Overeenkomst: 
iedere overeenkomst die tussen 4Dental Holding en 
de Afnemer tot stand komt betreff ende de levering 
door 4Dental Holding  van een Prestatie, alsmede elke 
wijziging of aanvulling daarop en alle (rechts)handelingen 
benodigd voor het aangaan of ter uitvoering van die 
overeenkomst;

Prestatie: 
de door 4Dental Holding te leveren Producten en/of 
Diensten;

Producten: 
de door 4Dental Holding te leveren producten die onder 
meer kunnen bestaan uit kronen, bruggen, protheses en 
facings. 

1. Aanbiedingen en het tot stand komen van 
Overeenkomsten

1.1 Iedere aanbieding en prijsopgave, zowel schrift elijk 
als mondeling verstrekt, van 4Dental Holding is 
vrijblijvend.

1.2 Als de Afnemer aan 4Dental Holding gegevens 
verstrekt, mag 4Dental Holding uitgaan van de 
juistheid daarvan en zal zij haar aanbieding hierop 
baseren. 

1.3 Een Overeenkomst komt uitsluitend tot stand nadat 
4Dental Holding B.V. een opdracht/bestelling van 
de Afnemer schrift elijk (waaronder begrepen per 
e-mail) heeft  aanvaard of geheel of gedeeltelijk 
uitvoering geeft  aan een Overeenkomst.

1.4 Als haar aanbieding niet wordt aanvaard, is 4Dental 
Holding gerechtigd alle kosten die zij heeft  moeten 
maken om haar aanbieding te kunnen doen bij de 
Afnemer in rekening te brengen. 

2. Wijzigingen en aanvullingen
2.1 Afwijkingen van of aanvullingen op enige bepaling 

in een Overeenkomst en/of de Verkoopvoorwaarden 
gelden slechts als deze schrift elijk (waaronder 
begrepen per e-mail) door 4Dental Holding zijn 
bevestigd. De wijziging of aanvulling geldt slechts 
voor de betreff ende Overeenkomst.

2.2 Van meer- danwel minderwerk is sprake voor zover 
4Dental Holding een Prestatie dient te leveren die 
afwijkt van de Overeenkomst. 4Dental Holding 
zal deze afwijkingen ten aanzien van de Prestatie 
doorberekenen als zijnde meerwerk. Bij minderwerk 
zal de prijs voor de Prestatie naar rato worden 
verlaagd. 

3. Verstrekte informatie
3.1 Alle gegevens in catalogi, prijslijsten, publicaties en 

reclamemateriaal van 4Dental Holding kunnen van 
tijd tot tijd worden gewijzigd. 4Dental Holding staat 
niet in voor de juistheid, volledigheid of actualiteit 
van die stukken en gegevens. Aan deze informatie 
kan de Afnemer derhalve geen aanspraken 
ontlenen.

3.2 Alle door 4Dental Holding verstrekte opgaven 
van getallen, maten gewichten en/of andere 
aanduidingen van de Producten en/of Diensten 

zijn met zorg gedaan. 4Dental Holding kan er 
echter niet voor instaan dat zich ter zake geen 
technisch onvermijdelijke afwijkingen van kleuren 
en eigenschappen en/of afwijkingen met dergelijke 
tolerantie zullen voordoen. Getoonde of verstrekte 
monsters, tekeningen of modellen zijn slechts 
aanduidingen van de betreff ende Producten. 

3.3 Alle vóór of bij de aanbieding door 4Dental Holding 
verstrekte prijsopgaven, afbeeldingen, catalogi, 
tekeningen, ontwerpen, specifi caties, alsmede alle 
overige gegevens, zoals maten en dergelijke zijn zo 
nauwkeurig mogelijk weergegeven respectievelijk 
aangeduid. Op deze stukken en gegevens behoudt 
4Dental Holding voor zover van toepassing de 
auteursrechten alsmede alle overige rechten van 
intellectuele eigendom. Deze stukken en gegevens 
blijven, ook na het sluiten van de Overeenkomst, 
eigendom van 4Dental Holding. De Afnemer staat er 
voor in dat alle in dit artikel genoemde informatie, 
behoudens in het kader van de uitvoering van de 
tussen partijen gesloten Overeenkomst, niet anders 
dan met schrift elijke toestemming van 4Dental 
Holding wordt/worden gekopiëerd verveelvuldigd, 
verspreid, bekend gemaakt en/of gebruikt, tenzij 
anders schrift elijk (waaronder begrepen per e-mail) 
overeengekomen. 

3.4 Bij overtreding van het in het voorgaande lid 
gestelde verbeurt de Afnemer een direct opeisbare 
boete groot 50% van de in de aanbieding 
gedane prijsopgave, onverminderd het recht 
van 4Dental Holding om nakoming en/of nadere 
schadevergoeding te vorderen. 

3.5 Binnen 5 werkdagen nadat 4Dental Holding daarom 
heeft  verzocht, dient de Afnemer de hiervoor 
genoemde door 4Dental Holding verstrekte 
bescheiden franco te retourneren. Blijft  de Afnemer 
hierbij in gebreken dan wordt het volledige 
factuurbedrag in rekening gebracht.

4. Prijs
4.1 Alle prijzen zijn in Euro’s en exclusief BTW. 
4.2 4Dental Holding is te allen tijde gerechtigd één of 

meerdere voorschotten aan de Afnemer in rekening 
te brengen.

4.3 De door 4Dental Holding aangeboden prijzen 
zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding 
geldende, kostprijsbepalende factoren.

4.4 Een stijging van de kostprijsbepalende factoren 
ontstaan na het sluiten van de Overeenkomst 
zullen door 4Dental Holding worden doorberekend 
aan de Afnemer. Het doorberekenen van deze 
kostprijsverhogingen is beperkt tot van buiten 
opgelegde kostprijsverhogingen die uitstijgen boven 
een normale trendmatige afwijking. De Afnemer is 
gehouden de prijsstijging zoals hiervoor bedoeld te 
voldoen tegelijk met betaling van de hoofdsom of de 
eerstvolgende overeengekomen betalingstermijn.

4.5 Verzendkosten, die gepaard gaan met het verzenden 
van door 4Dental Holding vervaardigde Producten 
ten behoeve van de Afnemer, zijn voor rekening van 
de Afnemer.

4.6 Kosten van door de Afnemer gewenste aanvullingen 
en/of wijzigingen van de Overeenkomst na het 
totstandkomen van de Overeenkomst zijn voor 
rekening van de Afnemer.

5. Betaling
5.1 De Afnemer zal de haar in rekening gebrachte 

bedragen zondere nader inhouding voldoen binnen 
30 dagen na de factuurdatum. Als tijdstip van 
betaling geldt het tijdstip waarop de bankrekening 
van 4Dental Holding voor dit bedrag is gecrediteerd.

5.2 Ingeval een Overeenkomst in gedeelten wordt 
uitgevoerd, is 4Dental Holding gerechtigd voor de 
verrichte deellevering(en) betaling te vorderen 
alvorens de overige deellevering(en) te verrichten.

5.3 Het recht van de Afnemer om zijn vorderingen op 
4Dental Holding te verrekenen is uitgesloten, tenzij 
er sprake is van faillissement van 4Dental Holding of 
de gerechtelijke schuldsanering op 4Dental Holding 
van toepassing is. 

5.4 Na overschrijding van de betalingstermijn is de 
Afnemer direct rente en buitengerechtelijke kosten 
aan 4Dental Holding verschuldigd. De rente is gelijk 
aan de wettelijke handelsrente vermeerderd met 

een procentpunt per maand, een gedeelte van 
een maand voor een hele maand gerekend. De 
buitengerechtelijke incassokosten bedragen vijft ien 
procent van het met inbegrip van voornoemde 
rente van de Afnemer te vorderen bedrag, met een 
minimum van € 250.

5.5 Indien de Afnemer met enige betaling jegens 4Dental 
Holding in gebreke is, heeft  4Dental Holding dhet 
recht de verdere uitvoering van alle tussen partijen 
gesloten Overeenkomsten op te schorten tot die 
betaling is geschied. 

5.6 Wanneer de Afnemer zijn betalingsverplichtingen 
niet, niet tijdig, of niet behoorlijk nakomt is 
4Dental Holding gerechtigd zonder voorafgaande 
ingebrekestelling dan wel rechterlijke tussenkomst 
de afgeleverde Producten terug te halen bij de 
Afnemer. 

5.7 Door de Afnemer gedane betalingen worden eerst 
in mindering gebracht op verschuldigde kosten, 
vervolgens op reeds verschuldigde rente en 
vervolgens op opeisbare facturen, naar ouderdom. 

5.8 Mochten vóór of tijdens het uitvoeren van een 
Overeenkomst naar het oordeel van 4Dental Holding 
goede gronden aanwezig zijn om te twijfelen aan 
tijdige betaling door de Afnemer, dan heeft  4Dental 
Holding het recht niet te leveren of niet verder 
te leveren, totdat op haar verlangen en tot haar 
genoegen door de Afnemer zekerheid is gesteld 
voor al hetgeen de Afnemer aan 4Dental Holding 
verschuldigd is of zal worden.

5.9 Als 4Dental Holding in een gerechtelijke procedure 
in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die zij 
in verband met deze procedure heeft  gemaakt voor 
rekening van de Afnemer. 

6. Levertijd
6.1 Opgegeven levertijden zijn bij benadering en zullen 

nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn. Bij 
niet tijdige levering dient 4Dental Holding derhalve 
eerst schrift elijk in gebreke te worden gesteld 
alvorens in verzuim te kunnen geraken. In geval de 
aangegeven leveringsdatum/leveringsdata door 
4Dental Holding niet aangehouden kan of kunnen 
worden, zal de Afnemer daarvan met op de hoogte 
worden gesteld met vermelding van de alsdan te 
verwachten leveringsdatum/leveringsdata. 

6.2 De levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat pas in 
wanneer over alle commerciële en technische details 
overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke 
gegevens in het bezit zijn van 4Dental Holding, de 
eventueel overeengekomen (termijn)betaling is 
ontvangen en aan de noodzakelijke voorwaarden 
voor de uitvoering van de Overeenkomst is voldaan. 

6.3 De levering kan geschieden in gedeelten, naarmate 
de zaken gereed of voorradig zijn. De Afnemer is niet 
bevoegd levering in gedeelten te weigeren.

6.4 Een door 4Dental Holding opgegeven levertijd is 
gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de 
Overeenkomst voor 4Dental Holding geldende 
omstandigheden. Als deze wijzigen kan 4Dental 
Holding de levertijd en/of uitvoeringsperiode 
verlengen met de tijd nodig om de Overeenkomst 
onder deze omstandigheden uit te voeren. 

6.5 Als sprake is van meerwerk wordt de levertijd en/
of de uitvoeringsperiode verlengd met de tijd nodig 
om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) 
leveren en het meerwerk te verrichten. 

6.6 Als sprake is van opschorting van verplichtingen 
door 4Dental Holding wordt de levertijd en/of 
uitvoeringsperiode verlengd met de duur van de 
opschorting. 

6.7 Overschrijding van de overeengekomen levertijd en/
of uitvoeringsperiode geeft  de Afnemer in geen geval 
recht op schadevergoeding. 

7. Plaats van levering; risico overgang
7.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, 

geschiedt de levering van een Product ex works 
(Incoterms laatste versie); het risico van een Product 
gaat over op het moment dat 4Dental Holding deze 
ter beschikking stelt aan de Afnemer.

7.2 Indien op verzoek van de Afnemer 4Dental 
Holding instemt met een opschorting van de 
overeengekomen levertijd dan zal 4Dental 
Holding het Product voor rekening en risico van 

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden
van 4Dental Holding B.V., gedeponeerd ter griff ie van de Rechtbank Midden-Nederland. 
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de Afnemer bewaren gedurende de duur van de 
opschorting. Opschorting van de levertijd leidt niet 
tot opschorting van de betaling van de door 4Dental 
Holding gefactureerde bedragen. 

7.3 Indien de Afnemer een Product na de 
overeengekomen periode van opschorting zoals 
bedoeld in artikel 7.2 of in elk ander geval niet of niet 
tijdig afneemt, is 4Dental Holding gerechtigd deze 
voor rekening en risico van de Afnemer te bewaren. 
De Afnemer blijft de koopsom, vermeerderd met de 
rente en kosten (bij wege van schadevergoeding) 
verschuldigd.

8. Eigendomsvoorbehoud
8.1 Na levering blijft 4Dental Holding eigenaar van de 

door haar geleverde Producten zolang de Afnemer:
a. tekort schiet of tekort zal schieten in de nakoming 

van zijn verplichting uit enige met 4Dental Holding 
gesloten Overeenkomst;

b. niet voldaan heeft aan het betalen van verrichte of 
nog te verrichten werkzaamheden uit hoofde van 
zodanige Overeenkomsten;

c. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen 
van bovengenoemde Overeenkomsten, zoals 
schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan. 

8.2 Zolang de eigendom van een Product niet op de 
Afnemer is overgegaan, mag deze het Product niet 
verpanden of anderszins bezwaren.

8.3 Nadat 4Dental Holding zijn eigendomsvoorbehoud 
heeft ingeroepen, mag zij het geleverde Product 
terug halen. De Afnemer staat 4Dental Holding toe 
de plaats te betreden waar dit Product zich bevindt.

8.4 De onder eigendomsvoorbehoud geleverde 
Producten zijn voor risico van de Afnemer.

9. Reclames
9.1 De Afnemer zal de Producten onmiddellijk bij de 

aflevering (laten) controleren of deze op het oog 
voldoen aan hetgeen ter zake is overeengekomen. 
De Afnemer dient klachten uiterlijk binnen 72 uur 
na aflevering schriftelijk aan 4Dental Holding te 
melden.

9.2 Na het constateren van enig gebrek is de Afnemer 
verplicht om het gebruik van de betreffende 
Producten onmiddellijk te staken en voorts al het 
redelijkerwijs mogelijke te doen en te laten ter 
voorkoming van (verdere) schade.

9.3 De Afnemer zal alle voor het onderzoek van de 
klacht noodzakelijke medewerking verlenen, onder 
meer door 4Dental Holding in de gelegenheid te 
stellen onderzoek te doen naar de omstandigheden 
van het gebruik, op straffe van verval van enig recht.

9.4 Aan het in behandeling nemen van een klacht kan 
de Afnemer geen rechten ontlenen.

9.5 Het staat de Afnemer niet vrij geleverde Producten 
te retourneren voordat 4Dental Holding daarmee 
heeft ingestemd. Uitsluitend indien tijdig, correct en 
terecht is gereclameerd zijn de redelijke kosten van 
retourneren voor rekening van 4Dental Holding.

9.6 Indien de Afnemer tijdig, correct en terecht klaagt 
over gebreken aan een Product is de daaruit voor 
4Dental Holding voortvloeiende aansprakelijkheid 
beperkt tot de in artikel 10 van deze 
Verkoopvoorwaarden genoemde verplichtingen. 

9.7 Klachten ter zake een factuur dient de Afnemer 
uiterlijk binnen 8 dagen na de factuurdatum 
schriftelijk aan 4Dental Holding te melden. 

9.8 Het indienen van klachten/reclames ontslaat de 
Afnemer niet van zijn betalingsverplichtingen zoals 
genoemd in artikel 5 van deze Verkoopvoorwaarden. 

10. Verplichtingen van 4Dental Holding   
10.1 Alle werkzaamheden die door 4Dental Holding 

worden verricht, worden uitgevoerd naar beste 
inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen 
van goed vakmanschap. Resultaten van verleende 
Diensten worden evenwel nadrukkelijk niet 
gegarandeerd. 

10.2 Indien en voor zover een goede uitwerking van de 
overeenkomst dit vereist heeft 4Dental Holding te 
allen tijde het recht bepaalde werkzaamheden door 
derden te laten verrichten. 

10.3 4Dental Holding staat er jegens de Afnemer voor 
in dat de Producten bij aflevering beantwoorden 
aan hetgeen ter zake is overeengekomen. Met 

in achtneming van hetgeen elders in deze 
Verkoopvoorwaarden is bepaald staat 4Dental 
Holding in voor de deugdelijkheid alsmede de 
kwaliteit van de door haar geleverde Producten 
gedurende 7 maanden na aflevering. 

10.4 Op voorwaarde dat tijdig en terecht is geklaagd 
en genoegzaam is aangetoond dat het de 
Prestatie niet beantwoordt aan hetgeen ter zake is 
overeengekomen of het Product materiaal en/of 
constructiefouten vertoont heeft 4Dental Holding 
de keus hetzij het niet deugdelijk gebleken Product 
tegen retournering daarvan te vervangen door 
een nieuw Product, hetzij tegen retournering van 
het ondeugdelijk gebleken Product de koopprijs 
daarvan te restitueren c.q. het gefactureerde 
bedrag te crediteren, hetzij de Afnemer alsnog een 
in onderling overleg vast te stellen korting op de 
koopprijs te verlenen. Door voldoening aan één van 
de hiervoor genoemde prestaties is 4Dental Holding 
van haar verplichtingen ter zake volledig gekweten.

10.5 De door 4Dental Holding te maken reis- en 
verblijfkosten als gevolg van het nakomen van haar 
verplichtingen zoals genoemd in het voorgaande 
artikellid komen voor rekening van de Afnemer.

10.6 Geen recht op de (garantie)verplichtingen 
(zoals genoemd in artikel 10.3 van deze 
Verkoopvoorwaarden) bestaat, indien (i) de 
garantieperiode is verstreken, of (ii) wijzigingen in 
of reparaties aan de Producten zijn verricht door de 
Afnemer, (iii) de Producten voor andere doeleinden 
zijn gebruikt dan waarvoor zij bedoeld zijn of (iv) 
de Producten anderszins op onoordeelkundige 
wijze zijn behandeld of onderhouden (daaronder 
begrepen het niet houden aan de voorgeschreven 
gebruiks- en onderhoudsinstructies) of (v) er sprake 
is van ondeugdelijke materiaal door de Afnemer 
ter beschikking is gesteld of (vi) de Afnemer jegens 
4Dental Holding in verzuim is. 

10.7 Zonder toestemming van 4Dental Holding mag 
niets aan de gebreken vertonende Producten 
worden veranderd op straffe van verval van de in 
dit artikel omschreven garantiepverplichtingen. Als 
verandering wordt niet aangemerkt het verrichten 
van normale handelingen die dienen om het 
werkstuk te kunnen plaatsen en het beslijpen van 
protheses en andere werkstukken ter verwijdering 
van drukplaatsen en dergelijke zonder dat de 
bruikbaarheid van het werkstuk als zodanig in het 
geding is. 

11. Aansprakelijkheid van 4Dental Holding 
11.1 Iedere aansprakelijkheid van 4Dental Holding uit 

hoofde van de Overeenkomst of de wet is beperkt 
tot het bedrag waarop in het desbetreffende 
geval uit hoofde van de door haar gesloten 
aansprakelijkheidsverzekering(en) aanspraak 
bestaat, vermeerderd met het bedrag van het 
eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden in het 
desbetreffende geval voor rekening van 4Dental 
Holding komt. 

11.2 Indien om welke reden dan ook krachtens de 
aansprakelijkheidsverzekering van 4Dental Holding 
geen uitbetaling mocht plaatsvinden dan is de 
aansprakelijkheid van 4Dental Holding beperkt 
tot maximaal het factuurbedrag betreffende de 
Prestatie waardoor de schade werd veroorzaakt. 

11.3 4Dental Holding is niet aansprakelijk, noch 
op grond van de wet, noch uit hoofde van de 
Overeenkomst, voor zogenaamde indirecte schade 
die de Afnemer of een derde mocht lijden als gevolg 
van de uitvoering c.q. het niet uitvoeren van de 
Overeenkomst c.q. het gebruik van de Producten. 
Onder indirecte schade wordt mede begrepen 
bedrijfsschade, milieuschade, gevolgschade, 
vertragingsschade, winstderving, teleurgestelde 
verwachtingen, schade ontstaan door schending 
van rechten van derden waaronder mede begrepen 
rechten van intellectuele eigendom. 

11.4 Het bepaalde in de voorgaande leden laat de 
wettelijke productenaansprakelijkheid onverlet.

11.5 4Dental Holding komt geen beroep toe op 
de aansprakelijkheidsbeperkingen zoals 
genoemd in artikel 11.1, 11.2 11.3 en 11.4 of de 
vrijwaringsverplichting zoals genoemd in artikel 
11.7 van deze Verkoopvoorwaarden, indien de 

betreffende schade is veroorzaakt door opzet of 
bewuste roekeloosheid van 4Dental Holding of 
de tot haar directie of bedrijfsleiding behorende 
leidinggevende ondergeschikten. 

11.6 De Afnemer is gehouden na het ontstaan van 
enig recht op schadevergoeding zo spoedig als 
redelijkerwijs mogelijk is de schade bij 4Dental 
Holding te melden. 

11.7 De Afnemer vrijwaart 4Dental Holding tegen alle 
aanspraken van derden, direct of indirect verband 
houdende met de uitvoering van de Overeenkomst 
door de Afnemer c.q. (het gebruik van) de Producten 
en hij zal 4Dental Holding alle schade, waaronder 
begrepen (juridische) adviseurskosten, vergoeden 
die 4Dental Holding lijdt als gevolg van dergelijke 
aanspraken.

12. Einde overeenkomst
 4Dental Holding is gerechtigd de Overeenkomst 

met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke 
tussenkomst door middel van een schriftelijke 
kennisgeving aan de Afnemer geheel of gedeeltelijk 
te beëindigen door middel van een schriftelijke 
(waaronder begrepen per e-mail) opzegging gericht 
aan de Afnemer, in geval van een aanvraag tot 
surséance van betaling betreffende de Afnemer, in 
geval van eigen aangifte tot faillietverklaring dan wel 
faillietverklaring van de Afnemer. 

13 Overmacht 4Dental Holding
13.1 Onder overmacht (een “niet-toerekenbare 

tekortkoming”) aan de zijde van 4Dental 
Holding wordt in ieder geval begrepen een 
gebrek aan personeel, staking of ziekte van 
personeel, vertraging in distributie, tekortkoming 
in de nakoming van door 4Dental Holding 
ingeschakelde derden en/of liquiditeits– c.q. 
solvabiliteitsproblemen aan de zijde van 4Dental 
Holding. 

13.2 Ingeval 4Dental Holding door overmacht 
verhinderd is de Overeenkomst uit te voeren, 
heeft 4Dental Holding het recht om de uitvoering 
van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te 
schorten voor de duur van de verhindering dan 
wel de Overeenkomst met onmiddellijke ingang 
geheel of gedeeltelijk te beëindigen door middel 
van schriftelijke opzegging (waaronder begrepen 
per e-mail)  aan de Afnemer, zonder tot enige 
schadevergoeding jegens de  Afnemer gehouden te 
zijn.

13.3 Indien de periode van overmacht aan de zijde van 
4Dental Holding langer duurt dan twee maanden 
is de Afnemer gerechtigd de Overeenkomst met 
onmiddellijke ingang op te zeggen door een  
schriftelijke verklaring daartoe aan 4Dental Holding. 

14. Product re-call
 Indien vanwege de volksgezondheid een re-call 

van de, ten behoeve van de Afnemer vervaardige 
Producten, gebruikte materialen wordt gelast, zal de 
Afnemer alle medewerking hieraan verlenen en alle 
instructies van 4Dental Holding ter zake opvolgen. 

15. Rechtskeuze en bevoegde rechter
15.1 Op deze Verkoopvoorwaarden alsmede op de 

Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
15.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 

1980 (CISG) is uitgesloten.
15.3  Alle geschillen in aangelegenheden waarop 

deze Verkoopvoorwaarden van toepassing 
zijn zullen behoudens de bevoegdheid van 
partijen om beslissing van de President van de 
arrondissementsrechtbank, rechtdoende in Kort 
Geding, voor te leggen, aan de uitspraak van 
de gewone rechter van de Rechtbank Midden-
Nederland worden onderworpen met dien verstande 
dat 4Dental Holding het recht heeft vorderingen 
tegen de Afnemer, al dan niet gelijktijdig, aanhangig 
te maken bij andere rechterlijke colleges die op 
grond van nationale of internationale rechtsregels 
bevoegd zijn van dergelijke vorderingen kennis te 
nemen.
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