
REKENINGEN VOOR ORTHODONTISCHE BEHANDELINGEN 

 

U krijgt binnenkort een beugel en we willen u hieronder informeren over hoe het met de rekeningen gaat.  

 

1.Bij  het plaatsen van de beugel wordt gerekend:  “Plaatsen beugel ” en de “techniek kosten”.  Deze twee bedragen gaan 

we deze dag in rekening brengen. Deze bedragen kunt u terug vinden op de begroting. 

 

1-a. Krijgt u een blokjes beugel:   er is sprake  van ongeveer  1 controle per 4-5 weken (afhankelijk van wat de tandarts 

adviseert). U bent zelf verantwoordelijk om deze afspraken te maken. 

Wat we in rekening brengen is een keer in de maand het “beugelconsult per maand”.  Dit moeten we elke maand  rekenen 

en het is onafhankelijk van hoe veel keer u geweest bent. Deze bedragen kunt u terug vinden op de begroting. 

 Dat kan zijn dat u een kalender maand niet hoefde te komen maar  deze moet wel in rekening gebracht worden.  

Als er iets van de beugel kapot gaat of los zit, dan moet u zelf bellen en een afspraak inplannen. Voor deze extra afspraken 

rekenen we niks. Dit valt in de “beugel consult per maand”. 

Let op, datum nota is niet gelijk aan datum bezoek. 

 

1-b.Krijgt u een uitneembare beugel :  er is sprake  van ongeveer  1 controle per 4-5 weken (afhankelijk van wat de 

tandarts adviseert).  Maar bij dit soort beugels kan er misschien een paar maanden tussen de controles zitten . U bent zelf 

verantwoordelijk om deze afspraken te maken. 

Wat we in rekening brengen is een keer in de maand het “beugelconsult per maand”. Dit moeten we elke maand  rekenen en 

het is onafhankelijk van hoe veel keer u geweest bent. Deze bedragen kunt u terug vinden op de begroting. 

Dat kan zijn dat u één of een paar  kalender maanden niet hoefde te komen maar  deze moet wel in rekening gebracht 

worden.  

Als er iets van de beugel kapot gaat of los zit, dan moet u zelf bellen en een afspraak inplannen. Voor deze extra afspraken 

rekenen we niks. Dit valt in de “beugel consult per maand”. 

Let op, datum nota is niet gelijk aan datum bezoek. 

 

Bij de begroting staat  hoe lang de beugelbehandeling ongeveer gaat duren. Maar dit kan langer of korter duren. 

 

2.Bent u klaar met de beugel? Als de tandarts zegt dat u klaar met de beugel bent,  gaat het nog een paar maanden duren 

tot dat u de beugel eruit hebt. We gaat een afspraak inplannen om de  afdrukken te maken en een paar weken daarna gaan 

we de beugel eruit halen en de spalkjes/draaden  achter de voortanden plaatsen.  Dit word als “Verwijderen van de beugel” 

gerekend. 

 

 


