
Excellent Dental Lab
Spotgoedkope kronen in excellente kwaliteit

of  comfortabele flexibele protheses.
Eenvoudig realiseerbaar met volledige garantie!

Top kwaliteit voor ieders budget! 

Nieuw in Nederland!

Speciaal voor tandarts en tandprotheticus



Excellent Dental is ontstaan vanuit een  
tandtechnisch laboratorium met bijna 25 jaar  
ervaring in Nederland, België en Duitsland  
en heeft zich ten doel gesteld de techniekkosten 
voor de patiënt zo laag mogelijk te houden zodat 
een duurzame voorziening als een kroon of 
brug ook betaalbaar is.
 
Door samen te werken met Excellent Dental kunt U ondanks het door de over-
heid voorgeschreven vaste NZA tarief een kroon of brug toch voor een extreem 
lage prijs aanbieden. Door middel van ons digitale netwerk kunnen we de fabri-
cage kosten tot een minimum reduceren. De kroon of brug wordt vervaardigd uit 
hoogwaardige Europese materialen zodat uw patiënt een vertrouwde duurzame 
voorziening in de mond krijgt.

Ook de welbekende en zeer gewilde flexibele prothese kunnen wij voor een 
extreem laag bedrag aan bieden. Veelal door tandprothetici aangeboden, maar 
ook ideaal als noodvoorziening na het implanteren. Het draagcomfort is groot, ze 
hebben geen klammers en zien er esthetisch zeer fraai uit. Doordat de prothese 
in transparant roze is uitgevoerd neemt het de kleur van het tandvlees over door 
het welbekende kameleon effect. 

De samenwerking met Excellent Dental biedt u nog een voordeel. U kunt de 
financiële afhandeling en het transport van de voorziening ook geheel uit handen 
geven aan de patiënt. 

U bespaart hierdoor niet alleen op de handeling kosten maar ook op het 
voor-financieren. Door de samenwerking met Excellent Dental bent U als tandarts 
of tandprotheticus, maar zeker ook als patiënt verzekerd van een goede, 
duurzame en zeer betaalbare oplossing.
 

Hoe gaat het in zijn werk
Uw patiënt wil een betaalbare voorziening maar wel van goede kwaliteit. Dan biedt 
Excellent Dental u drie opties.

Optie 1
U gaat naar de website pro.excellentdental.nl en bestelt de verzendbox met daar 
in verpakkingsmaterialen, opdrachtbon en bestel/betaalbevestiging. Het te betalen 
bedrag is inclusief verzendkosten. U ontvangt binnen 3 dagen de verzendbox. Na 
de behandeling van de patiënt, waarbij de afdruk gemaakt is, geeft u de 
verzendbox met afdruk en opdrachtbon mee aan de patiënt. Hij of zij kan de box 
dan op het dichtst bijzijnde Post.nl servicepunt afgeven. Uiteraard mag u hier ook 
zelf zorg voor dragen. Binnen 2 weken heeft u het werkstuk weer op de praktijk en 
kunt u de kroon, brug of prothese plaatsen. 

Optie 2
U gaat op dezelfde manier weer naar de website pro.excellentdental.nl en bestelt 
de verzendbox. Bij de optie afrekenen geeft u aan achteraf betalen. Vervolgens is 
het verloop als bij optie 1. Binnen 3 dagen wordt door Post.nl de verzendbox met 
daarin verpakkingsmaterialen, opdrachtbon en informatie bij u afgeleverd. Nadat de 
patiënt geweest is voor preparatie of de afdrukken voor een uitneembare 
voorziening genomen zijn, wordt het in de verzend box verpakt en meegeven aan 
de patiënt. Hij of zij kan deze box dan weer afleveren bij elk PostNL servicepunt. 
Binnen twee weken krijgt u de kroon of prothese op de praktijk afgeleverd door UPS 
transport. Aan het eind van de maand ontvangt u een maandnota over de geleverde 
werkstukken welke u binnen twee weken moet voldoen. Bij achteraf betalen worden 
kosten voor o.a. transport en administratie berekend, deze zijn €12,50 .

Optie 3.
U laat de bestelling, betaling en verzending 
volledig over aan de patiënt. Hij of zij zal dan via 
www.excellentdental.nl de kroon, brug of prothese 
bestellen, betalen en meenemen naar de praktijk.

Voor een optimaal resultaat kunt u eventuele foto’s van de buurelementen of 
situaties mailen naar info@excellentdental.nl of met whatsapp versturen naar 
0651615559. 

Nieuw in Nederland!

Speciaal voor tandarts en tandprotheticus

Voor bestellingen moet er naam, adres, praktijk, telefoonnummer praktijk, 
e-mailadres praktijk en big registratienummer ingevuld worden. 



Top kwaliteit voor ieders budget! 
Gegarandeerde kwaliteit, eenvoudig te bestellen!

Wij bieden aan
Volledig zirkonium kroon met porselein toplaag      €   99,50
Zirkoniumkroon met porselein        €   99,50
Metaalkroon met porselein         €   99,50
Emax kroon (lithium disilicaat)        €  124,50
Frame CoCr zonder tanden en kiezen       €  109,50
Frame CoCr incl. tanden en kiezen       €  199,00
Valplast flexibele partiële prothese        €  159,00

Andere en speciale voorzieningen op aanvraag.

De prijzen zijn per eenheid. 
Hebt u een 3-delige brug nodig dan betaalt u 3 keer de prijs van een 
kroon en bespaart u 3 keer zoveel!

Excellent Dental Lab 
Weurden  78,  7101 NL Winterswijk.
Tel. 0543-563428  
Website:  pro.excellentdental.com


