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Geachte relatie,
Met trots presenteren wij u de eerste prijslijst 

als partner van de 4Dental groep. Tandtechniek 

Zeist bestaat inmiddels al vele jaren en heeft 

zich sinds enige jaren weten te versterken door 

een partnerschap aan te gaan met de 4Dental 

lab groep. 

In onze dagelijkse dienstverlening zult u weinig 

tot niks van dit partnerschap merken. Het grote 

verschil is dat door samen te werken met een 

toonaangevende groep, wij als lokaal lab grotere 

stappen kunnen maken op het gebied van 

digitalisering. Denkt u bijvoorbeeld zelf erover 

na om digitaal te gaan werken en een intra-orale 

scanner aan te schaffen? Graag adviseren wij u dan 

in dit proces, met kennis vanuit de 4Dental groep. 

Ook hebben wij, samen met 4Dental, doorlopend 

scherpe aanbiedingen van diverse intra-orale 

scanners, met prijzen die u wellicht aanspreken.

Wij hebben getracht u dit jaar een zo compleet 

mogelijke prijslijst te presenteren, om u een goed 

beeld te geven van onze diensten en u voldoende 

keus te bieden. Mochten er nog vragen zijn, wij 

lichten het graag toe! Wij kijken uit naar een 

prettige samenwerking.

Met vriendelijke groet,

Team Tandtechniek Zeist
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Optimale verzending
1     VERPAKKEN VAN ANALOGE AFDRUKKEN

✓ Verwijder speeksel en bloed van de afdruk en desinfecteer deze 

in daarvoor bestemde desinfectans 

✓ Vul de loze ruimte in de doos op om rammelen te voorkomen

✓ Verpak de afdruk luchtdicht in de 4Dental gripzak

✓ Geen extra vocht of wattenrollen toevoegen

TIP: Door gebruik te maken van een intra-orale scanner, kunt u 

deze stap overslaan. Vraag ons voor meer informatie

Foto uit prijslijst van lachende dame graag gebruiken
Als opvullingPlaatje voor in het midden2     OPDRACHTBON INVULLEN

✓ De (digitale) opdrachtbon volledig invullen

✓ Te bestellen onderdelen door het  lab of meegeleverde 

onderdelen door de praktijk, graag vermelden op de opdrachtbon

✓ Let bij het bestellen op de voorgeschreven productietijden. 

Heeft  iets spoed, bel ons dan even

TIP: Achterin deze prijslijst vindt u meer informatie omtrent de 

digitale opdrachtbon

3     VERZENDING

Nachttransport

✓ Meldt online (4dental.nl/ werkaanmelden) voor 18.00 uur dat er  

werk gereed staat voor de nachtkoerier

✓ Controleer of het juiste 4Dental lab op het adreskaartje op de 

doos staat (eventueel het kaartje draaien, zodat de lab locatie 

leesbaar is). Zie 4dental.nl/locaties voor contactgegevens

Dagbode

✓ Voor dagwerk (reparaties en rebasingen) hebben wij een 

landelijk netwerk van eigen bodes. Omtrent dit vervoer graag 

afspraken maken met uw lokale 4Dental vestiging

R E T O U R T) +31 (0) 880 180 120

AFLEVERLOCATIE:
  ARNH

4DENTAL ARNHEM
WILHELMINASTRAAT 25
6812CT ARNHEM

R 13TTC 4D00003 o21

COLLO NR: R4D00003o21

4D00003 / JAN TINBERGENSTRAAT 1
2811DZ / REEUWIJK / 4DENTAL REEUWIJK

R E T O U R T) +31 (0) 880 180 120

AFLEVERLOCATIE:
  ARNH

4DENTAL ARNHEM
WILHELMINASTRAAT 25
6812CT ARNHEM

R 13TTC 4D00003 o21

COLLO NR: R4D00003o21

4D00003 / JAN TINBERGENSTRAAT 1
2811DZ / REEUWIJK / 4DENTAL REEUWIJK

R E T O U R T) +31 (0) 880 180 120

AFLEVERLOCATIE:
  ARNH

4DENTAL ARNHEM
WILHELMINASTRAAT 25
6812CT ARNHEM

R 13TTC 4D00003 o21

COLLO NR: R4D00003o21

4D00003 / JAN TINBERGENSTRAAT 1
2811DZ / REEUWIJK / 4DENTAL REEUWIJK
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Wij zijn er voor u!
Tandtechnisch advies en ondersteuning

Door corona is persoonlijk contact niet meer zo vanzelfsprekend. Toch willen wij u zo goed 

mogelijk van dienst zijn, en het menselijke aspect in onze relatie niet verliezen. Graag 

attenderen wij erop dat wij er voor u zijn!

Daar waar contact in persoon niet mogelijk is, zijn wij ten alle tijden telefonisch bereikbaar 

of via video bellen.

Naast uw vaste contactpersonen in de lokale vestiging, staan ook onze accountmanagers 

voor u ter beschikking. Voor een vraag over de prijslijst, tandtechnisch advies, nieuwe 

producten, of gewoon een praatje met een kopje koff ie (dan wel virtueel). Schroom niet om

contact op te nemen.

ONLINE VIDEO GESPREK BOEKEN - GRATIS SERVICE!

Boek vandaag nog via 4dental.nl/video-gesprek 

gelijk een online video gesprek in met een van 

de accountmanagers.

Wij zijn er voor u!
Tandtechnisch advies en ondersteuning
Door corona is persoonlijk contact niet meer zo vanzelfsprekend.
Toch willen wij u zo goed mogelijk van dienst zijn, en het menselijke
aspect in onze relatie niet verliezen. Graag attenderen wij erop dat
wij er voor u zijn!

Daar waar contact in persoon niet mogelijk is, zijn wij ten alle tijden
telefonisch bereikbaar of via video bellen.

Naast uw vaste contactpersonen in de lokale vestiging, staan ook
onze accountmanagers voor u ter beschikking. Voor een vraag over
de prijslijst, tandtechnisch advies, nieuwe producten, of gewoon een
praatje met een kopje koffie (dan wel virtueel). Schroom niet om
contact op te nemen.

Account managers

Boek vandaag nog via 
4dental.nl/video-gesprek gelijk een 
online video gesprek in met een van de 
accountmanagers. Net zo makkelijk als 
een reservering maken bij de kapper! 

Service die u er bij ons gratis bij krijgt!

Online Video Gesprek Boeken – Gratis Service!

Edwin Boere
eboere@4dental.nl
06 1586 4005

Andre van Waas
avwaas@4dental.nl
06 5496 88 83

Melvin Defares
mdefares@4dental.nl
06 2367 8834

NIEUWE PAGINA 5
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In het schema ziet u de 
dag in de week waarop 
u het werk uiterlijk voor 
08.00h in de ochtend 
terug ontvangt. (Maakt u 
gebruik van de dagbode 
dan kan het later in de 
ochtend zijn).

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

4 dagen MA
1 week later

DI
1 week later

WO
1 week later

DO
1 week later

VR
1 week later

5 dagen DI
1 week later

WO
1 week later

DO
1 week later

VR
1 week later

MA
2 weken later

6 dagen WO
1 week later

DO
1 week later

VR
1 week later

MA
2 weken later

DI
2 weken later

7 dagen DO
1 week later

VR
1 week later

MA
2 weken later

DI
2 weken later

WO
2 weken later

8 dagen VR
1 week later

MA
2 weken later

DI
2 weken later

WO
2 weken later

DO
2 weken later

9 dagen MA
2 weken later

DI
2 weken later

WO
2 weken later

DO
2 weken later

VR
2 weken later

10 dagen DI
2 weken later

WO
2 weken later

DO
2 weken later

VR
2 weken later

MA
3 weken later

11 dagen WO
2 weken later

DO
2 weken later

VR
2 weken later

MA
3 weken later

DI
3 weken later

12 dagen DO
2 weken later

VR
2 weken later

MA
3 weken later

DI
3 weken later

WO
3 weken later

Productietijden
Let op: Dit jaar laten wij in het prijslijst boekje 

productietijden zien, in plaats van levertijden zoals 

vorig jaar. Productietijd is zonder de ophaaldag en 

zonder de afleverdag. 

Wanneer heeft u het werk weer terug in de praktijk?

In onze prijslijst kunt u bij elk product onze productie-

tijd vinden. Houdt er rekening mee dat de dag van 

verzenden en de ontvangst dag, niet inbegrepen zijn bij de 

productietijd. Met de handige tabel op deze pagina, weet 

u precies wanneer u het werk terug in de praktijk heeft.

Pr
od

uc
tie

tij
d

Aanmelddag



74Dental Partner

Let op bij WebOrder!

Maakt u gebruik van WebOrder, selecteer dan aub altijd 

1 werkdag voordat u het werk in de ochtend om 08.00h 

in de praktijk wilt hebben. Dat betekent dat wij het 

werk voor u vervoeren in de nacht van de datum die u 

selecteert, zodat het de volgende ochtend op u ligt te 

wachten. Dit is een marktconforme instelling in WebOrder. 

Officiële feestdagen

Onze locaties zijn alle werkdagen van het jaar open 

behalve op de officiële feestdagen. Deze dagen tellen, net 

als een weekend, niet mee als productietijd.

•  Pasen (eerste en tweede paasdag): zondag 4 en 

maandag 5 april 2021

•  Koningsdag: dinsdag 27 april 2021

•  Hemelvaartsdag: donderdag 13 mei 2021

•  Pinksteren (eerste en tweede pinksterdag): zondag 23 

mei en maandag 24 mei 2021

•  Kerstmis (eerste en tweede kerstdag): zaterdag 25 en 

zondag 26 december 2021

•  Nieuwjaarsdag zaterdag 1 januari 2022

Dagwerk

Wordt dezelfde dag nog voor 17.00h terug in de praktijk 

geleverd.

Illustratie hoe de telling werkt

Voorbeeld Productietijd
                            Week 1                                                    Week 2                            Week 3 
 M A  -  D I  -  W O  -  D O  -  V R M A  -  D I  -  W O  -  D O  -  V R M A 

Individuele lepel/
beetplaat

4 productiedagen
           praktijk       1            2           3           4     praktijk
               uit                                                                 in                                                                           

Kroon- en 
brugwerk 

Tandtechniek 
Zeist lijn

9 productiedagen
praktijk    1            2            3           4          5           6           7            8           9         praktijk
    uit                                                                                                                                     in                                                                          
                                                                                                                                      

De dag die je in WebOrder selecteert als retourdatum.
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Prijslijst 2021
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  

Tandtechniek Zeist.

Digitale kopie?

Wilt u graag een digitale kopie van de prijslijst? 

Scan dan deze QR code.

Zet- en drukfouten onder voorbehoud. Deze prijslijst is geldig van 01-03-2021 tot 

01-03-2022. 4Dental behoudt zich het recht voor om tussentijdse prijswijzigingen door 

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

van  4Dental Labs Holding B.V. van toepassing, zoals opgenomen achter in deze 

prijslijst.
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Kroon- en brugwerk
R-Sectie in de prestatie codes                                          

Pagina 10 | regulier kroon & brugwerk

Pagina 12 & 13 | implantaat kroon & brugwerk

Pagina 11 | Etsbruggen en overige

                                                                                                                                                         Tandtechniek Zeist                      

Keramisch kroon- en brugwerk Werkstuk nr. Prijs

Volledig keramisch
Volledig zirkonium (multi coloured) kroon/brugdeel 4120 €  222 

Keramisch met opgebakken porselein
Zirkonium opgebakken met porselein kroon/brugdeel 4110 €  275 

Metaal kroon- en brugwerk1

Volledig metaal

Volledige metaalkroon / inlay (onedel) (incl. metaal) 4040 €  199 
Opbouw indirecte (onedel) (incl. metaal) 4220 €  138 

Metaal met opgebakken porselein
Onedel metaal opgebakken met porselein kroon/brugdeel (incl. metaal) 4010 €  257 
Spaarlegering opgebakken met porselein kroon/brugdeel (excl. spaarlegering) 4002 € 257 
Edel metaal opgebakken met porselein kroon/brugdeel (excl. edel legering) 4005 € 248 

                                                                                                                                                         Tandtechniek Zeist                      

Producten die hier niet vermeld zijn, of afwijkende productietijden kunt u met uw lokale 4Dental vestiging overleggen.
1Wanneer een (half) edel legering gewenst is, wordt deze op basis van de dagprijs per gram doorberekend.
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Stiftkroon Werkstuk nr. Prijs
Stiftkroon - onedel metaal opgebakken met porselein (incl. metaal) 4060 € 333 

Etsbruggen1

Etsbrug metaal opgebakken met porselein (excl. metaal) 4310 €  352 
Etsbrug volledig zirkonium multi coloured 4117 € 394 

Etsbrug zirkonium opgebakken met porselein 4119 €  387 

Facings / Inlays / Onlays
Lithiumdisilicaat facing / inlay / onlay (E.max) 4150 €  237 
Nano composiet up-onlay (table top) 4170 € 99 

Noodvoorzieningen/tijdelijk kroon- en brugwerk

Noodkroon  4600 € 85
Noodkroon verschroefd2 4603 € 254
Nood etsbrug (gebogen twistflexdraad met één prothese element) 4601 € 94
Essix retainer (tijdelijke voorziening in afwachting van de implantaatkroon) 2040 € 40

Aanvullende opties

• Individuele lepel (incl. model) T6114 €  59 

• Kleurbepaling op het laboratorium T101 € 29 

• Opbouw (onedel – exclusief metaal) T4205 €  133 

• Wortelkap (exclusief precisieslot) T4206 € 145 

Productietijden (aantal werkdagen)                                                                                                                                             Tandtechniek Zeist                                      
Kroon- en brugwerk 9
Grotere constructies > 6 delen In overleg
Noodvoorzieningen/tijdelijk kroon- en brugwerk 4

Individuele lepel (inclusief model) 4

Producten die hier niet vermeld zijn, of afwijkende productietijden kunt u met uw lokale 4Dental vestiging overleggen.
1Op basis van 1 dummy en 2 vleugels
2Inclusief tijdelijk abutment
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Implantaat kroon- en brugwerk
J-Sectie in de prestatie codes

                                                                                                                                                        Tandtechniek ZeistTandtechniek Zeist

Type kroon, verschroefd Werkstuk nr. PrijsPrijs

Volledig zirkonium - implantaatkroon 4126 €  441  441 

Zirkonium opgebakken met porselein - implantaatkroon 4520 € 506506

Type kroon, gecementeerd

Volledig zirkonium - implantaatkroon 4540 €  555  555 

Zirkonium opgebakken met porselein - implantaatkroon 4510 €  606  606 

De prijzen voor het implantaat kroon- en brugwerk zijn:

x Exclusief individuele afdruklepel en model

x Exclusief afdrukstift en

✓ Inclusief 4Dental model analogen

        (bij gebruik originele model analogen € 20 reductie en toevoeging onderdelen op 

        basis van de catalogusprijs van de implantaatleverancier)

✓ Inclusief 4Dental abutment of Tibase

       (bij gebruik originele onderdelen € 52 reductie en toevoeging onderdelen op 

       basis van de catalogusprijs van de implantaatleverancier)

Aanvullende opties Werkstuk nr. PrijsPrijs
• Individuele lepel (incl. model) T6114 € 59

• Digitale planning en boormal                                                                                                                                                                  (Prijs op aanvraag)

• Afdrukstift en                                                                                                                                                                                                         (Catalogusprijs)

De keuze van het type restauratie is afhankelijk van indicatiegebied, preparatie en de 
technische specifi caties van het materiaal. Tandtechniek Zeist adviseert u graag hierbij.

Tand-
techniek Zeist 

adviseert
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Noodvoorzieningen/tijdelijk kroon- en brugwerk
Zie pagina 11

Productietijden (aantal werkdagen)                                                                                                                                                      Tandtechniek Zeist                      

Kroon- en brugwerk 9
Grotere constructies > 6 delen In overleg
Noodvoorzieningen/tijdelijk kroon- en brugwerk 4

Individuele lepel (inclusief model) 4

Producten die hier niet vermeld zijn, of afwijkende productietijden kunt u met uw lokale 4Dental vestiging overleggen.

134Dental Partner

Door de vele opties en verschillende prijzen, 
adviseren wij u om een off erte op te vragen bij uw 4Dental laboratorium.

De 4Dental model analogen en 4Dental confectie abutments zijn een hoogwaardig alternatief 
en zijn geschikt voor de meest gangbare implantaat systemen.

Tand-
techniek Zeist 

adviseert
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Partiële / fl exibele prothese
P-Sectie in de prestatie codes                                          

Tandtechniek ZeistTandtechniek Zeist

Partiële prothese Werkstuk nr. PrijsPrijs
Partiële prothese 1-4 elementen boven 1410 € 199199
Partiële prothese 1-4 elementen onder 1420 €  199 199

Partiële prothese 5-13 elementen boven 1430 €  255  255 

Partiële prothese 5-13 elementen onder 1440 €  255  255 

Flexibele prothese

Flexibele prothese 1-4 elementen boven 1510 € 263263
Flexibele prothese 1-4 elementen onder 1520 €  263 263

Flexibele prothese 5-13 elementen boven 1530 €  319  319 

Flexibele prothese 5-13 elementen onder 1540 €  319  319 

De partiele en fl exibele prothese prijzen zijn exclusief

x Individuele lepel (en model)

x Beetplaat

Aanvullende opties

• Individuele lepel (inclusief model) T6114 € 59

• Beetplaat T1253 €  45 

• Raderen per element (bij immediaat) T4970 €  13
• Inleghaak/metalen versteviging per element T1718 €  14
• Draad-/knopanker T1703 €  18 

• Gaasversteviging/sticktech per cm2 T1709 €  48

Productietijden (aantal werkdagen)                                                                                                                                                     Tandtechniek Zeist                      Productietijden (aantal werkdagen)                                                                                                                                                     Tandtechniek Zeist                      

Individuele lepel 4

Beetplaten 4

Pasprothese in was 4

Afmaken/in één keer gereed 4

Producten die hier niet vermeld zijn, of afwijkende productietijden kunt u met uw lokale 4Dental vestiging overleggen.

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 beetplaat worden aan de technieknota toegevoegd.

Tand-
techniek Zeist 

adviseert
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Frame prothese
P-Sectie in de prestatie codes

Tandtechniek Zeist

Frame prothese Werkstuk nr. Prijs
Frame prothese 1 - 4 elementen boven 1310 € 535
Frame prothese 1 - 4 elementen onder 1320 €  535

Frame prothese 5 -13 elementen boven 1330 €  559 

Frame prothese 5 -13 elementen onder 1340 €  559 

De frame prothese prijzen zijn inclusief

✓ Individuele lepel (en model)

✓ Beetplaat

Aanvullende opties

• Vergulden frame (2 klammers) T3704 € 59 T3704 €  59 

• Metalen kauwvlak T3222 €  34 T3222 €  14 

• Toeslag passen in was T0801 €  36 

Productietijden (aantal werkdagen)                                                                                                                                                       Tandtechniek Zeist                 
Individuele lepel 4

Beetplaat 4

Opstelling in was 4
Afmaken 4

In één keer gereed 9

Producten die hier niet vermeld zijn, of afwijkende productietijden kunt u met uw lokale 4Dental vestiging overleggen.

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 worden overgeslagen door een frame met waswal te kiezen.

Tand-
techniek Zeist 

adviseert
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Immediaat-/noodprothese
P-Sectie in de prestatie codes                                           

Immediaat prothese Werkstuk nr. PrijsPrijs
Immediaat prothese boven en onder (volledig) - Inclusief lepel en beetplaat 1650 € 721721

Immediaat prothese boven - Inclusief lepel en beetplaat 1630 €  371  371 

Immediaat prothese onder - Inclusief lepel en beetplaat 1640 €  371  371 

Immediaat prothese boven - Inclusief lepel en exclusief beetplaat 1660 €  364  364 

Immediaat prothese onder - Inclusief lepel en exclusief beetplaat 1670 €  364  364 

Noodprothese (Feitelijk immediaat prothese, exclusief lepel en exclusief beetplaat)

Noodprothese boven* - Exclusief lepel en exclusief beetplaat (beide geen optie) 1621 € 351351

Noodprothese onder* - Exclusief lepel en exclusief beetplaat (beide geen optie) 1622 € 351351

* In één keer gereed (indien de beet vastligt)

Productietijden (aantal werkdagen)                                                                                                                                                                                        

Individuele lepel 4

Beetplaten 4

Pasprothese in was 4

Afmaken/in één keer gereed 9

Producten die hier niet vermeld zijn, of afwijkende productietijden kunt u met uw lokale 4Dental vestiging overleggen.

4Dental 
adviseert

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 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.

Deze prothese is bedoeld als een defi nitieve prothese.
Na een rebasing dient deze prothese net zo lang mee te gaan als een B- of C-prothese.

Tand-
techniek Zeist 

adviseert

Tand-
techniek Zeist 

adviseert
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Volledige prothese
P-Sectie in de prestatie codes                                       

Volledige prothese - Methode B Werkstuk nr. Prijs
Volledige prothese, boven en onder (all-in) 1100 € 721

Prothese boven (all-in) 1110 € 371

Prothese onder (all-in) 1120 € 371

Werkvolgorde methode B:

1) Individuele lepel → 2) Beetbepaling → 3) Passen in was → 4) Gereed

Volledige prothese - Methode C

Volledige prothese, boven en onder (all-in) 1200 €  752 

Werkvolgorde methode C:

1) Individuele lepel → 2) Beetbepaling → 3) Intra-orale beetregistratie → 4) Passen in was → 5) Gereed

Aanvullende opties

• Monomeervrije prothese (anti-allergisch)                                                                                                                                      (Prijs op aanvraag)
• Toeslag luxe elementen (per boven of onder) T1406 € 30

• Weekblijvende basis per kaak T1595 € 125

• Inleghaak/metalen versteviging per element T1718 € 14

• Naam inpersen T1751 € 21

Productietijden (aantal werkdagen)                                                                                                                                       
Individuele lepel 4

Beetplaten 4
Pasprothese in was 4/9

Afmaken 4/9

Producten die hier niet vermeld zijn, of afwijkende productietijden kunt u met uw lokale 4Dental vestiging overleggen.

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.

Wilt u graag aan uw patiënt de stappen 
van het aanmeten van een gebitsprothese uitleggen,

 scan dan de QR code.

Tand-
techniek Zeist 

adviseert
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Implantaatprothese met drukknoppen
J-Sectie in de prestatie codes                                                                                    

Nieuwe prothese op implantaten met nieuwe drukknop Werkstuk nr. PrijsPrijs
Volledige prothese boven en onder op 2 impl. (drukknop) 5003 € 1.5191.519

Volledige prothese boven en onder op 3 impl. (drukknop) 5004 € 1.8831.883

Volledige prothese boven en onder op 4 impl. (drukknop) 5005 € 2.2462.246

Onderprothese op 2 impl. (drukknop) 5030 € 1.2051.205

Onderprothese op 3 impl. (drukknop) 5031 € 1.5721.572

Onderprothese op 4 impl. (drukknop) 5032 € 1.8961.896

Bovenprothese op 4 impl. (drukknop) 5000 € 1.9351.935

Bovenprothese op 5 impl. (drukknop) 5001 € 2.2202.220

Bovenprothese op 6 impl. (drukknop) 5002 € 2.5442.544

• Intern frame i.c.m. bovenprothese op implantaten (t.b.v. vrij gehemelte) T3214 € 191

Nieuwe prothese op bestaande implantaten met drukknop

Volledige prothese boven en onder op 2 impl. (drukknop) 5009 € 1.0281.028

Volledige prothese boven en onder op 3 impl. (drukknop) 5010 € 1.1451.145

Volledige prothese boven en onder op 4 impl. (drukknop) 5011 € 1.2401.240

Onderprothese op 2 impl. (drukknop) 5033 € 785785

Onderprothese op 3 impl. (drukknop) 5034 € 952952

Onderprothese op 4 impl. (drukknop) 5035 € 1.1191.119

Bovenprothese op 4 impl. (drukknop) 5006 € 1.0461.046

Bovenprothese op 5 impl. (drukknop) 5007 € 1.2061.206

Bovenprothese op 6 impl. (drukknop) 5008 € 1.4541.454

• Intern frame i.c.m. bovenprothese op implantaten (t.b.v. vrij gehemelte) T3214 € 191

De prijzen voor prothesewerk op implantaten zijn

✓ Inclusief: individuele lepel, model, en modelanalogen

x Exclusief: Afdrukstift en en eventuele tussen abutments

Productietijden (aantal werkdagen)                                                                                                                                                

Individuele lepel 4

Beetplaten 4
Intra-orale beetregistratie 4
Pasprothese in was 4/94/9

Afmaken/in één keer gereed 4/94/9

Producten die hier niet vermeld zijn, of afwijkende productietijden kunt u met uw lokale 4Dental vestiging overleggen.
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Implantaatprothese met stegconstructie  
J-Sectie in de prestatie codes                                                                                                                            

Nieuwe prothese op implantaten met nieuwe steg Werkstuk nr. PrijsPrijs
Volledige prothese boven en onder op 2 impl. (titanium CAD/CAM steg*) 5015 € 2.0452.045

Volledige prothese boven en onder op 3 impl. (titanium CAD/CAM steg*) 5016 € 2.3802.380

Volledige prothese boven en onder op 4 impl. (titanium CAD/CAM steg*) 5017 € 2.6632.663

Onderprothese op 2 impl. (titanium CAD/CAM steg*) 5036 € 1.5991.599

Onderprothese op 3 impl. (titanium CAD/CAM steg*) 5037 € 2.0732.073

Onderprothese op 4 impl. (titanium CAD/CAM steg*) 5038 € 2.5472.547

Bovenprothese op 4 impl. (titanium CAD/CAM steg*) 5012 € 2.0052.005

Bovenprothese op 5 impl. (titanium CAD/CAM steg*) 5013 € 3.0193.019

Bovenprothese op 6 impl. (titanium CAD/CAM steg*) 5014 € 2.5922.592

• Intern frame i.c.m. bovenprothese op implantaten (t.b.v. vrij gehemelte) T3214 € 191

* Gouden staaf/steg                                                                                                                                                                                           (Prijs op aanvraag)

Nieuwe prothese op bestaande implantaten met steg

Volledige prothese boven en onder op 2 impl. (steg)1 5021 € 1.2001.200

Volledige prothese boven en onder op 3 impl. (steg)1 5022 € 1.3021.302

Volledige prothese boven en onder op 4 impl. (steg)1 5023 € 1.4051.405

Onderprothese op 2 impl. (steg)1 5039 € 1.1751.175

Onderprothese op 3 impl. (steg)1 5040 € 1.1751.175

Onderprothese op 4 impl. (steg)1 5041 € 1.0841.084

Bovenprothese op 4 impl. (steg)1 5018 € 1.1751.175

Bovenprothese op 5 impl. (steg)1 5019 € 1.2751.275

Bovenprothese op 6 impl. (steg)1 5020 € 1.3441.344

• Intern frame i.c.m. bovenprothese op implantaten (t.b.v. vrij gehemelte) T3214 € 191

• Weekblijvende basis per kaak T1595 € 125

De prijzen voor prothesewerk op implantaten zijn

✓ Inclusief: individuele lepel, model, en modelanalogen

x Exclusief: Afdrukstift en en eventuele tussen abutments

Productietijden (aantal werkdagen)                                                                                                                                               

Individuele lepel 4

Beetplaten 4
Intra-orale beetregistratie 4
Pasprothese in was 4/94/9

Stegconstructie 5

Afmaken/in één keer gereed 4/94/9
1 Bij bestaande situatie is deze prijs exclusief goudhuls per cm
Producten die hier niet vermeld zijn, of afwijkende productietijden kunt u met uw lokale 4Dental vestiging overleggen.
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Reparaties
P of J-Sectie in de prestatie codes                                                                                                                             

Reparaties regulier Werkstuk nr. Prijs
Reparatie prothese - breuk/scheur repareren 1910 t/m 1912 € 47 

Reparatie prothese - één element vastzetten 1920 t/m 1925 € 31 (+ €14 per extra element)

Reparatie prothese - één element/anker vernieuwen 1931 t/m 1935 
en 1940 t/m 1945

€ 59 (+ €22 per extra element)

Reparatie prothese - uitbreiden één element/anker 1946 t/m 1949 € 77 (+ €22 per extra element)

Aanvullende opties

• Tegenmodel T1009 € 14

• Raderen per element bij immediaat T4970 € 13

• In articulator zetten (noodzakelijk wanneer er meerdere  

   elementen bijgeplaatst moeten worden

T1052 € 26

Reparaties frame

Vernieuwen van een anker bij een frame (exclusief tegenmodel) 1980 € 112
• Vernieuwen van een extra anker T3707 € 76
• Tegenmodel T1009 € 14
• Bevestiging, buigen en lasersoldering t.b.v. uitbreiding frame T3826 € 45

Producten die hier niet vermeld zijn, of afwijkende productietijden kunt u met uw lokale 4Dental vestiging overleggen.
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Rebasingen 
P of J-Sectie in de prestatie codes                                                                                                                            

Rebasing (regulier) Werkstuk nr. Prijs
Rebasing, indirect met randopbouw (boven) 1951 € 99

Rebasing, indirect met randopbouw (onder) 1952 € 99

Rebasing, frame/partiële prothese (boven) 1955 € 89

Rebasing, frame/partiële prothese (onder) 1956 € 89

Rebasing met weekblijvende basis 1961 € 223

Rebasing met anti-allergische kunststof                                                                                                                                          (Prijs op aanvraag)

Rebasing implantaatprotheses (drukknoppen)

Rebasing op 2 implantaten (drukknop), exclusief matrix 1963 € 170

Rebasing op 3 implantaten (drukknop), exclusief matrix 1964 € 226

Rebasing op 4 implantaten (drukknop), exclusief matrix 1965 € 281

Rebasing implantaatprotheses (steg)

Rebasing op 2 implantaten (steg), exclusief ruiter 1966 € 226

Rebasing op 3 implantaten (steg), exclusief ruiter 1967 € 281

Rebasing op 4 implantaten (steg), exclusief ruiter 1968 € 337

Producten die hier niet vermeld zijn, of afwijkende productietijden kunt u met uw lokale 4Dental vestiging overleggen.
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Orthodontie
F-Sectie in de prestatie codes                                                                                                                             

Studiemodellen Werkstuk nr. PrijsPrijs
Ortho studiemodellen in occlusie (ongezeept) 8035 € 20

Plaatapparatuur

Bonded expander (Mod.) Haas Type + Bio Pads 8000 € 224224

Bonded expander (Mod.) Haas Type + Reverse pads 8001 € 224224

Bonded expander  Haas Type 8002 € 147147

Bonded expander + onder expansieplaat 8003 € 230230

Bonded expander  Hyrax Type 8004 € 131131

Expansie plaat   boven + 3-way screw 8011 € 120120

Expansie plaat  boven en onder 8012 € 175175

Expansie plaat  bk of ok Incl. opbeten en expansieschr. 8013 € 101101

Functionele apparatuur - klasse II

Twin block zonder schroeven 8027 € 189189

Twin block met expansieschroeven 8029 € 205205

Twin block + 3 way screw 8028 € 205205

Twin block vaste apparatuur 8026 € 195195

Half open activator met overkapt onderfront 8037 € 98

Vorschubdoppel appliance 8031 € 197197

Twin rax 8030 € 241241

Onze orthodontie experts staan u graag te woord. 

Aarzel niet om contact op te nemen ortho@4dental.nl
Tand-

techniek Zeist 
adviseert
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Functionele apparatuur - klasse III Werkstuk nr. Prijs

Fränkel III 8014 € 196

R.M.R. Baccetti met 3 Way screw 8021 € 159

Vaste apparatuur

Distalizer (Motion II) per paar 8010 € 180

Springplank excl. banden 8022 € 52

T.P.A. excl. banden 8023 € 21

Transforce transverse excl. banden boven en onder 8024 € 154

Transforce transverse excl banden per kaak 8025 € 77

Molar Rotator excl. Banden 8017 € 45

Palatal expander excl. Banden 8018 € 65

Retentie apparatuur

C-C Retainer boven en onder met mal 8005 € 125

C-C Retainer boven en onder 8006 € 75

C-C Retainer per kaak met mal 8007 € 63

C-C Retainer per kaak 8008 € 33

Damon retainer 8009 € 134

Invisible retainer boven en onder 8015 € 106

Invisible retainer boven of onder 8016 € 53

Positioner kompleet 8019 € 225

R.M.R Baccetti 8020 € 134

Wrap around en morales 8032 € 93

Wrap around 8033 € 82

Wrap around + schroeven en voorbeet 8034 € 113

Van der Linden Retainer 8036 € 72

Productietijden (aantal werkdagen)                                                                                                                                               

   Orthodontie 11

  Producten die hier niet vermeld zijn, of afwijkende productietijden kunt u met uw
  lokale 4Dental vestiging overleggen.
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Overige producten                                           
Tandtechniek Zeist

Studie/gipsmodellen Werkstuk nr. Prijs Werkdagen
Gipsmodel 1001 € 7 1

Werkmodellen in occlusie (ongezeept) 1006 € 36 3

Studiemodellen in articulator (gezeept) 1011 € 36 3

Digitaal model geprint - set 1004 € 32 3

Gebitsbeschermers1

Gebitsbeschermer Junior 2210 €  69 9

Gebitsbeschermer Medium 2220 € 79 9

Gebitsbeschermer Heavy-pro 2230 € 98 9

• Toeslag 1 afwijkende kleur gebitsbeschermer T1964 € 17 -

• Toeslag 2 afwijkende kleuren gebitsbeschermer T1965 € 23 -

Overige producten2

Splint zonder knopankers (hard van buiten en zacht van binnen) 2120 €  171 9

Splint digitaal gefreesd 2130 €  176 9

Miniplastschiene (harde beschermplaat) 2020 € 47 9

Night guard2/Drumschiene (zachte beschermplaat) 2030 €  49 9

Bleeklepel 2010 € 59 9

Anti-snurk apparatuur (MRA)

Tap-T 2430 € 440 11

Easy Comfort 2420 € 428 11

Herbst® Appliance/IST-Gerät 2410 € 278 11

Producten die hier niet vermeld zijn, of afwijkende productietijden kunt u met uw lokale 4Dental vestiging overleggen. 
1Gebitsbeschermer junior is voor kinderen onder de 7 jaar. Gebitsbeschermer medium is geschikt voor medium contact sporten zoals judo en soft ball, en 
heeft  een medium dikte. Gebitsbeschermer heavy-pro is onze dikste beschermer en is geschikt voor heavy contact sporten zoals boksen, hockey, etc.
2Om misverstanden te voorkomen: vraag bij uw lokale 4Dental vestiging een productoverzicht aan.
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Garantiebepalingen
Op al onze producten gelden de onderstaande garantiebepalingen en voorwaarden

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.

Orthodontie

Orthodontie producten 3 maanden

Men heeft  geen aanspraak op enigerlei fi nanciële vergoeding wanneer bij een benodigde vervanging of reparatie men kiest voor het laten uitvoeren door een 
andere partij dan 4Dental.
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 externe mechanische beschadigingen (zoals het laten vallen van de 
prothese, tandenknarsen, etc.) zijn uitgesloten van garantie. 
2Immediaatprotheses en noodprotheses vallen standaard buiten de garantievoorwaarden. 
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Digitaliseren in uw eigen tempo 

De TRIOS® 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. 

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.

TRIOS®



274Dental Partner

Digitale opdrachtbon

Kosten digitale orderbon 

Leverancier Vertimart rekent €350 installatie 

kosten voor de digitale orderbon module 

(genaamd “WebOrder”) en rekent €87,50 per jaar 

aan onderhoudskosten / supportkosten. Voor vaste 

klanten boven een bepaalde jaarlijkse besteding, 

neemt 4Dental zowel de installatie kosten + de 

jaarlijkse kosten voor haar rekening. Vraag uw 

lokale vestiging voor meer informatie.

Toelichting digitale orderbon 

De meeste tandheelkundige soft warepakketten in 

Nederland werken samen met de digitale orderbon 

die wij aanbieden. Indien uw pakket geschikt is, kunt 

u vanuit de patiëntenkaart direct een tandtechniek 

orderbon aanmaken. In deze orderbon kiest u uit een 

lijst met mogelijke werkstukken, kunt u de elementen 

aangeven, retourdata vastleggen en bijzonderheden 

doorgeven. Dit betekent dat u niet meer alles hoeft  

uit te schrijven, maar simpelweg hoeft  te klikken 

en selecteren! In het laboratorium is dan direct 

alle informatie op de juiste plaats aanwezig om u 

optimaal van dienst te zijn. Bijkomend voordeel is 

dat de dagnota’s ook direct netjes aan de opdracht 

gekoppeld worden en bij Exquise komen ze zelfs 

direct in de patiëntenkaart. Dit vereenvoudigt uw 

administratie. Kortom een prachtige en moderne 

toevoeging.
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Klinisch Prothese-
technicus (KPT-er)

Social Media

Wilt u in uw praktijk graag taken delegeren

op het gebied van prothetiek, maar 

heeft u geen KPT of TP-er in dienst? Via 

4Dental kunnen wij één van onze meer 

dan honderd behandelaren bij u in de 

praktijk inzetten door middel van een 

commissieovereenkomst op basis van het 

UPT tarief. Onze behandelaren zijn gewend

om nauw samen te werken met onze

eigen labs, waardoor u uw patiënten een

prettige workflow kunt aanbieden. Heeft

u gebrek aan ruimte, dan is er ook de

mogelijkheid dat de behandeling plaats

vindt in een behandelkamer bij ons in het

tandtechnische laboratorium. De patiënt

blijft te allen tijde uw patiënt. De tandarts

diagnosticeert, verwijst, beoordeelt 

en factureert. Wij zijn er slechts ter 

ondersteuning van u.

4Dental is actief op de 

verschillende social media. 

Volg ons op LinkedIN, Instagram 

of Facebook. Wij delen hier ook 

regelmatig interessante updates.
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Notities                           
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Naam:  4Dental Labs Holding B.V.
Kvk nummer: 72097183
Website: www.4dental.nl

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

4Dental Holding: 
 4Dental Labs 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 Labs 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 Productietijden 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 
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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 
leidinggevenden. 

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.



4Dental Partner 4Dental Partner


