
Tarievenoverzicht 2020 
 

 Dit overzicht geldt t/m 31 december 2020 
 Tarieven zijn exclusief techniekkosten 

 
Techniekkosten 
Dit overzicht is exclusief techniekkosten. Houd er dus rekening mee dat de 

kosten hoger zijn dan in dit overzicht staan. 
 

  

Code Prestatiebeschrijving Prijs 

F121A Eerste consult €22,16 

F122A Vervolgconsult €22,16 

F125A Maken gebitsmodellen €16,99 

F126A Beoordelen gebitsmodellen €61,33 

F155A Vervaardiging orthopantomogram €29,84 

F156A Beoordeling orthopantomogram €17,49 

F157A Vervaardiging laterale schedelfoto €18,69 

F158A Beoordeling laterale schedelfoto €52,18 

 

F411A Plaatsen beugel categorie 1 €114,59 

F421A Plaatsen beugel categorie 2 €119,85 

F431A Plaatsen beugel categorie 3 €138,21 

F441A Plaatsen beugel categorie 4 €147,24 

F451A Plaatsen beugel categorie 5 €348,36 

F461A Plaatsen beugel categorie 6 €566,68 

 

F511A Beugelconsult per maand categorie 1 €29,01 

F512A Beugelconsult per maand categorie 2 €29,01 

F513A Beugelconsult per maand categorie 3 €29,01 

F514A Beugelconsult per maand categorie 4 €29,01 

F515A Beugelconsult per maand categorie 5 €33,15 

F516A Beugelconsult per maand categorie 6 €41,44 

 

F492A Verwijderen beugel categorie 5 en 6 per kaak €95,44 

F811A Reparatie of vervanging van beugel €28,80 

F812A Herstel of vervanging van retentieapparatuur €37,96 

F813A Plaatsen extra retentiebeugel per kaak €37,96 

F531A Nacontrole beugel categorie 1 t/m 4 €29,01 

F532A Nacontrole beugel categorie 5 €33,15 

F533A Nacontrole beugel categorie 6 €41,44 

F724A Preventieve voorlichting en/of instructie 
per beugel 

€13,07 



Categorieën 
Er bestaan vele verschillende soorten beugels. Deze zijn onderverdeeld in 

categorieën. Hieronder vindt u een omschrijving van de verschillende 
categorieën en de bijbehorende kosten.  

 

Categorie Toelichting Prijs 

Plaatsen beugel categorie 1 

 

Aanvangstoeslag voor uitneembare 

plaatbeugel 

€114,59 

Plaatsen beugel categorie 2 

 

Aanvangstoeslag voor uitneembare 

Headgear of vergelijkbare apparatuur 

€119,85 

Plaatsen beugel categorie 3 

 

Aanvangstoeslag voor uitneembare 

Activator 

€138,21 

Plaatsen beugel categorie 4 

 

Aanvangstoeslag voor Herbst of RME1 €147,24 

Plaatsen beugel categorie 5 

 

Aanvangstoeslag partieel vaste 

apparatuur (vaste beugel voor onder- of 
bovenkaak) 

€348,36 

Plaatsen beugel categorie 6 
 

Aanvangstoeslag volledige vaste 
apparatuur (vaste beugel voor boven- 

én onderkaak) 

€566,68 

 

 

 
1 Herbst = Scharnier tussen onder- en bovenkaak 

   RME (Rapid Maxila Expansieapparaat) = Kaakcorrectie-apparatuur 

Beugelconsult categorie 1 

 

Controle van uitneembare plaatbeugel €29,01 

Beugelconsult categorie 2 Controle van uitneembare Headgear of 

vergelijkbare apparatuur 

€29,01 

Beugelconsult categorie 3 Controle van uitneembare Activator €29,01 

Beugelconsult categorie 4 Controle Herbst of RME €29,01 

Beugelconsult categorie 5 Controle partieel vaste apparatuur 
(vaste beugel voor boven- of onderkaak) 

€33,15 

Beugelconsult categorie 6 Controle volledige vaste apparatuur 
(vaste beugel voor boven- én 
onderkaak) 

€41,44 


