
AirQuote 
Bij alle behandelingen is een AirQuote (zonder AirCheck) mogelijk, met een AirQuote 

ziet u een indicatie van de behandeling en de behandelduur, beoordeeld door een 

specialist.

Annuleren
Bij het annuleren van een reeds aangevraagde 
AirCheck, zullen wij € 200,- in rekening brengen.

Na het verstrijken van de garantie termijn 
(12 maanden na de veronderstelde afloopdatum 
van de behandeling) of na het verbruiken van al de 
refinements worden alle aanpassingen gefactureerd 
als zijnde een nieuwe behandeling.

Alle levertijden zijn exclusief ophaal- en bezorgdag. Zie de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Excent Tandtechniek B.V. op www.excent.eu Prijswijzigingen voorbehouden.

AirSmile

Onzichtbaar de tanden recht? Dat kan met 
Excent AirSmile!
Regelmatig zijn mensen ontevreden over de 
stand van hun tanden. Naast de bekende 
slotjesbeugel is er nu een beugel die 
uitneembaar en nagenoeg onzichtbaar is. 
Ideaal voor iedereen die liever een beugel uit 
het zicht heeft!
Neemt u voor meer informatie over AirSmile 
contact op met uw Excent-contactpersoon 
(pagina 22/23).

AirSmile®

Complete
AirSmile®

Light
AirSmile®

One
AirSmile®

OneLight
AirSmile®

Easy
Aantal tandbogen 2 2 1 1 1 of 2

Maximaal aantal 
aligners geen max. 16+16 geen max. 20 8 of 8+8

Tarief behandeling € 1600 € 1200 € 990 € 625 € 450

AirQuote 
(zonder AirCheck) inclusief inclusief inclusief inclusief inclusief

Tussentijdse 
Beoordelingen 3 inclusief 2 inclusief 2 inclusief 2 inclusief niet

Eindretainer inclusief inclusief inclusief inclusief niet

AirSmile®-Complete
AirSmile-Complete is een behandeling van 2 tandbogen. Een Complete-behandeling is 

geschikt voor correctie van malocclusie, extreme crowding/spacing en verbetering van 

een diepe en open beet.

AirSmile®-Light
Met AirSmile-Light kunt u 2 tandbogen behandelen met 16 aligners per tandboog. 

Indien er meer aligners nodig blijken, gaat de patiënt automatisch over op een AirSmile-

Complete behandeling. Een Light-behandeling is geschikt voor correctie van crowding 

en spacing zonder aanpassing van malocclusie.

AirSmile®-One
Gaat het om slechts één tandboog, gebruik dan AirSmile-One. Een One-behandeling is 

geschikt voor correctie van malocclusie, extreme crowding/spacing en verbetering van 

een diepe en open beet. Indien er elastiek tractie nodig is dan wordt het behandeltype 

automatisch een tweebogen-AirSmile-Complete.

AirSmile®-OneLight
AirSmile-OneLight is geïndiceerd als er maar één tandboog hoeft te worden

behandeld, met maximaal 20 aligners. Er wordt automatisch geüpgraded naar AirSmile-

One wanneer er meer aligners nodig blijken.  Een OneLight-behandeling is geschikt 

voor correctie van crowding en spacing.

AirSmile®-Easy
AirSmile-Easy is een eenvoudige, gunstig geprijsde methode voor 2 tandbogen. 

8 aligners per tandboog. Een Easy-behandeling is geschikt voor correctie van minimale 

crowding en spacing in het front. Er vindt geen prijsreductie plaats indien er gekozen 

wordt voor de behandeling van 1 tandboog.




