
Tanden

Foto’s

Artik

Tafel/Vork

Metaalkeramiek:
Niet-edel Kleur:
Halfedel inkleuring (ind.)
Edel (86%)
Captek®

Preparatiegrens buccaal
Geen zichtbare metaalrand (opgebakken) Tand nr:
Metaalrand _________ mm
Schouder keramiek

Metaal Front (palatinaal) Metaal zijdelings
(voorkeur omcirkelen) (voorkeur omcirkelen)

Vormgeving dummy (voorkeur omcirkelen)

Naam tandarts

Adres:

Tel:

Fax: E-mail:

Onder

Sun Dental Laboratories B.V. Lepelaar 2-L, 1628 CZ Hoorn (N-H), Nederland

www.sundentallabs.com • Tel +31(0)229 265544 •  Fax +31(0)229 267076

Naam patiënt m/v

Overleg gewenst:

Datum retour:

Metaalvrije restauraties:
Empress®/Eris®
Wol-Ceram®
Procera®
Cercon®
Facing/veneer
Sculpture®
Concept HP®

Implantaten:

Lepel 

Model 

Beet 

Implant

Anders

Boven

AANTEKENINGEN:

BESTEMT VOOR HET LAB

Frames:
Chroom Cobalt
Vitallium
Titanium
Frame gecombineerd met 
flexibele ankers/kunststof

Partiële prothesen:
Flexibel Boven Onder
Immediaat/Prothese Boven Onder
Draadversteviging Immediaat Element Nr:

Volledige prothesen:
Bovenkaak Standaard Premium
Onderkaak Standaard Premium
Boven- en Onderkaak Standaard Premium

Extras:
Individuele Afdruklepel Boven Onder
Beetplaat en waswal Boven Onder
Reparatie
Orthodontie:

Implantaten:

Anders:

Datum Retour Lepel:
Datum Retour Beet:
Datum Retour Passen in Was:
Datum Gereed:

Stuurt u mij:       Orderformulieren       Verzenddozen       Techniekzakjes       Verzendlabels Levertijden: 10 werkdagen

Leverings- en betalingsvoorwaarden gedeponeerd bij de kvk te Hoorn, nr 37120074

Handtekening tandarts:

FRAMES & PROTHESENKRONEN & BRUGGEN

NL

Volledig metaal:
Niet-edel
Halfedel (52%)
Edel (86%)
Konus/Teleskoop kroon
Inlay
Onlay
Gegoten Stift opbouw

Kleur Elementen

Kleur ”weefsel”
Licht roze Roze
Etnisch Kleurloos



Door het ondertekenen en versturen van deze bestel-
bon naar Sun Dental Lab ga ik akkoord met onder-
staande voorwaarden. Sun Dental Lab wijst alle aan-
sprakelijkheid van de hand voor gevolgschaden of
indirecte schaden, inclusief klachten, verlies van
inkomsten, behandelingstijd alsook smartengeld.

Voorwaarden 
Volledige betaling dient plaats te vinden uiterlijk op de
10e dag van de maand nadat het rekeningoverzicht is
ontvangen. Op achterstallige betalingen wordt interest
à 1,5% gedebiteerd en nieuwe bestellingen van de
afnemer worden daarna uitsluitend geleverd op voor-
schotsbetaling. In alle gevallen is een stapsgewijze
facturering en betalingsverplichting van toepassing.

Sun Dental Lab behoudt het eigendomsrecht op alle
producten en leveringen totdat volledige betaling heeft
plaatsgevonden. Voor (betaal)cheques die niet kunnen
worden verzilverd, wordt een minimumbedrag van
€ 45,00 in rekening gebracht. Eventuele geschillen
dienen te worden beslist volgens de toepasselijke wet-
geving in Pinellas County, Florida, waarbij de winnende
partij recht heeft op vergoeding voor alle honoraria en
kosten in de zaak.

Deze overeenkomst betreft: 
1. Reparatie of vervanging van tandheelkundige

benodigheden.

Algemene voorwaarden van Sun Dental Labs

Dit contract geldt niet voor: 
1. Contante terugbetaling voor protheses.
2. Kosten van verwijdering of plaatsing.
3. Reparaties die het gevolg zijn van ongevallen,

verzuim, misbruik, zwakte in steunende weefsels,
foutieve afstelling of gebrekkige mondhygiëne.

4. Gevolgschaden of indirecte schaden, inclusief
klachten en verlies van inkomsten, behandelingstijd
en smartengeld.

5. Sun Dental Lab is niet aansprakelijk voor vaste pro-
theses (meer dan vijf eenheden) of verwijderbare
protheses die niet correct zijn gepast vóór de ver-
vaardiging.

6. Reparatie, rebasing, implantologie, partiële imme-
diaatprothese of tandheelkundige producten die
geheel of gedeeltelijk zijn vervaardigd door andere
laboratoria dan Sun Dental Labs, Inc.

Garantievoorwaarden 
1. De prothese moet worden ingepast door een

bevoegde en praktiserende tandarts.
2. De patiënt dient zich te onderwerpen aan een pre-

ventief tandverzorgingsschema (reiniging en onder-
zoek) twee maal per jaar bij een bevoegde en prak-
tiserende tandarts/mondhygiënist.

3. Ingeval van reclame dient de prothese te worden
geretourneerd inclusief het desbetreffende werk-
model.

De garantie geldt twee jaar vanaf de dag van
levering. Deze garantie vervangt alle andere garanties,
expliciete of impliciete, en kan niet worden gewijzigd
door agenten, werknemers, vertegenwoordigers of
distributeurs van Sun Dental Labs, Inc.

Levertijden van Sun Dental Labs
KERAMIEK GEGOTEN OP METAAL 10 WERKDAGEN 
VOLKERAMISCHE KRONEN 10 WERKDAGEN 
COMPOSIETRESTAURATIES 10 WERKDAGEN
VOLLEDIG EN 
PARTIËLE PROTHESEN 10 WERKDAGEN

Verzendkosten 
Het afhaaltarief bedraagt € 6 per doos, ongeacht het
aantal producten/opdrachten.


