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Garantiebepalingen                           

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.

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 beschadigingen zijn uitgesloten van garantie. 
2Immediaatprotheses en noodprotheses vallen standaard buiten de garantievoorwaarden. Van de meeste zorgverzekeringen mag een noodprothese na drie 
maanden worden gerebased en na zes maanden worden vervangen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de zorgverzekering van uw patiënt.
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Notities                           
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Digitaliseren in uw eigen tempo 

De TRIOS®3 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 en de productie hebben wij volledig in eigen 

TRIOS®3

4 Dental All Inclusive
4Dental Inclusive

Met 4Dental All Inclusive speelt 4Dental in op de 

digitalisering in de implantologie en tandtechniek. 

Dit heeft  de afgelopen jaren een enorme vlucht 

genomen. We passen dit concept toe op het Straumann 

implantaatsysteem.

De digitalisering biedt volop nieuwe mogelijkheden 

in behandelingen en heeft  voordelen op het vlak van 

kostentransparantie, comfort en tijd. De combinatie 

tandtechniek, tandarts en MKA-chirurg vullen elkaar 

steeds beter aan, waardoor een hoog serviceniveau 

ontstaat. Denk hierbij aan digitale afdrukken zonder 

investering in uw praktijk tegen een zeer scherpe 

prijs.

Wij informeren u graag over ‘4Dental All Inclusive’ 

en het gebruik van de zeer eenvoudige web-

applicatie als off erte tool. Wilt u meer weten? 

Bezoek de speciale website: www.4di.nl 

of neem contact op. 

E: info@4dentalinclusive.nl

T: 088 - 848 44 15

beheer. Van digitale modellen, het 

design tot het eindresultaat. 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.
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Naam: 4Dental Holding B.V.
Kvk nummer: 09152464
Website: www.4dental.nl

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

4Dental Holding: 
4Dental 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 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 levertijden 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 

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden
van 4Dental Holding B.V., gedeponeerd ter griff ie van de Rechtbank Midden-Nederland. 






