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Tandtechnisch laboratorium

Geachte relatie,
Voor u ligt de prijslijst van 2021.
Ook in het nieuwe jaar kunt u weer bij ons terecht voor alle
diensten die in deze prijslijst zijn omschreven en benoemd.
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Prijslijst 2021
Compleet overzicht
Wij hebben deze prijslijst zorgvuldig en met aandacht samengesteld.
Alle prijzen vermeld in deze prijslijst zijn in euro’s en
exclusief b.t.w.
Mocht u nog iets missen op deze prijslijst, neem dan gerust contact
met ons op.
Team Primi Dentes

Zet- en drukfouten onder voorbehoud.
Deze prijslijst is geldig van 01-01-2021 tot en met 31-12-2021.
De eerder verstrekte prijslijsten van 2020 zijn hiermede vervallen.
Primi Dentes behoudt zicht het recht voor om tussentijdse prijswijzigingen door te voeren.
Op al onze leveringen zijn onze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van toepassing, zoals opgenomen in deze
prijslijst.
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Levertijden/werkdagen
Kroon- en brugwerk

Werkdagen

Kroon- en brugwerk        

10

Implantaat kroon- en brugwerk      

10

Grotere constructies >   delen      

In overleg

Studiemodellen        

3

Prothesewerk
Individuele lepel        

5

Beetplaten         

5

Pijlpunt registratie inbouwen       

5

Pasprothese in was        

5

Stegconstructie        

8

Frame/staalgedeelte        

12

Afmaken         

5

Noodprothese in één keer gereed          
(modellen, articulator, opstellen, omzetten,afwerken en polijsten )  

5

Splint/spalk/mondbeschermers/bleeklepel/boormal/ortho   

5
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Kroon- en brugwerk

Keramisch kroon- en brugwerk

prijs euro

Zirkonium opgebakken        

  5,00   

Volledig zirkonium (multi coloured) zonder model uit mondscanner  

 05,00

Facing /inlay/onlay/E- max        

  5,00

Metaal kroon- en brugwerk
Metaal opgebakken kroon/brugdeel (halfedel)     

320,00

Stiﬅkroon opgebakken (ondedel)       

3 0,00

Etsbruggen
Etsbrug metaal/porselein opgebakken      

330,00

Etsbrug volledig zirkonium mono coloured      

245,00

Etsbrug zirkonium opgebakken       

350,00

  
    
       

Noodkroon          

90,00

Aanvullende opties
• Individuele lepel (inclusief model)      

45,00

• Schouderporselein        

 8,00

• Kleurbepaling op het laboratorium      

 8,00

• Opbouw (onedel/exclusief model)      

1 9,00

• Wortelkap (exclusief precisieslot)      

141,00

Levertijden (aantal werkdagen)
Kroon- en brugwerk         

10 dagen

Noodvoorzieningen/tijdelijk kroon- en brugwerk     

5 dagen

Individuele lepel (inclusief model)       

5 dagen
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Implantaat kroon- en brugwerk
Type kroon, verschroefd

prijs euro

Zirkonium opgebakken        

25,00

Volledig zirkonium (multi coloured)       

500,00

Halfedel metaal/opgebakken porselein      

 50,00

Type kroon, gecementeerd
Zirkonium opgebakken        

25,00

Volledig zirkonium (multi coloured)       

500,00

Halfedel metaal/opgebakken porselein      

 50,00

De keuze van het type restauratie is afhankelijk van indicatiegebied, preparatie, manier van cementeren
en de technische speciﬁcaties van het materiaal. Primi Dentes adviseert u graag hierbij.

Noodvoorzieningen/tijdelijk kroon- en brugwerk
(zie vorige pagina)
De prijzen voor het implantaat kroon- en brugwerk zijn:
• Exclusief individuele afdruklepel
• Exclusief afdrukstiﬅen
• Inclusief model analogen

Aanvullende opties
Individuele lepel (inclusief model)       

45,00

Levertijden (aantal werkdagen)
Kroon- en brugwerk         

10 dagen

Grotere constructies >   delen       

in overleg

Noodvoorzieningen/tijdelijk kroon- en brugwerk     

5 dagen

Individuele lepel (inclusief model)       

5 dagen
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Partiële/ flexibele prothese
Partiële prothese

prijs in euro

Partiële prothese 1-4 elementen boven      

210,00

Partiële  prothese 1-4 elementen onder      

210,,00

Partiële prothese 5-13 elementen boven      

305,00

Partiële prothese 5-13 elementen onder      

305,00

Flexibele prothese
Flexibele prothese 1-4 elementen boven      

  1,00

Flexibele prothese 1-4 elementen onder      

  1,00

Flexibele prothese 5-13 elementen boven      

305,00

Flexibele prothese 5-13 elementen onder      

305,00

Aanvullende opties
• Individuele lepel (inclusief model)      

45,00

• Beetplaat         

43,00

• Raderen per element (bij immediaat)     

6,65

• Inleghaak/metalen versteviging      

13,00

• Draad-/knopanker        

20,00

• Gaasversteviging/sticktech per cm       

4 ,00

Toelichting partiële prothese
Een partiële prothese zonder individuele lepel of beetplaat is alleen mogelijk wanneer de beet vastligt
en stabiel is. De beet moet door de tandtechnicus goed te vinden zijn. De eventuele extra kosten voor
het vervaardigen van een individuele lepel of beetplaat worden aan de technieknota toegevoegd.

Levertijden (aantal werkdagen)
Individuele lepel         

5 dagen

Beetplaten          

5 dagen

Pasprothese in was         

5 dagen

Afmaken/in 1 keer gereed        

5 dagen
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Frame prothese
Frame prothese

prijs in euro

Frame prothese 1-4 elementen boven      

550,00

Frame prothese 1-4 elementen onder      

550,00

Frame prothese 5-13 elementen boven      

50,00

Frame prothese 5-13 elementen onder      

50,00

Aanvullende opties
Vergulden frame (  klammers)       

57,00

Vergulden frame per extra klammer       

19,00

         
Acetar klammer         

54,00

Metalen kauwvlak         

33,00

Precisiesloten (prijs op aanvraag)
Immediaat frames worden afgeraden. Na het extraheren moet de kaak eerst herstellen. Dit kan nadelige
gevolgen hebben voor de pasvorm van een frame. Een immediaat frame valt daarom buiten de garantievoorwaarden.
Bij een frameprothese zijn het aantal benodigde werkfasen afhankelijk van de situatie in de mond. Bij
een stabiele beet en weinig elementen kan het opstellen en afmaken in 1 keer gedaan worden. Ook de
beetplaat kan in sommige gevallen worden overgeslagen door een frame met waswal te kiezen.

Levertijden (aantal werkdagen)
Frame/staalgedeelte/ met waswal       

10 dagen

Opstelling in was         

5 dagen

Afmaken          

5 dagen

In 1 keer gereed         

1  dagen

Individuele lepel         

5 dagen

Beetplaat          

5 dagen
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Immediaat- / noodprothese
Immediaat prothese

prijs in euro

Immediaat prothese boven en onder (volledig) – inclusief lepel en beetplaat

690,00

Immediaat prothese boven – inclusief lepel en beetplaat

345,00

Immediaat prothese onder – inclusief lepel en beetplaat

345,00

Noodprothese
Noodprothese boven

290,00

Noodprothese onder

290,00

•

In 1 keer gereed (indien de beet vastligt)

Toelichting immediaat prothese
Deze prothese is bedoeld als een definitieve prothese. Maximaal 6 elementen per kaakdeel te extraheren. Na een rebasing dient deze prothese net zo lang mee te gaan als een B- of C- prothese.

Toelichting noodprothese (in 1 keer gereed)
Een noodprothese is geen definitieve oplossing. Voor intensief bijten en kauwen is de noodprothese niet
sterk genoeg. Een breuk/scheur zal sneller ontstaan, omdat de pasvorm zelden perfect is. Wanneer de
noodprothese gedurende een langere periode gedragen wordt is het aan te raden om deze tijdig te laten
rebasen. Zowel reparaties van een breuk/scheur of een rebasing vallen bij een noodprothese niet onder
de garantiebepalingen.
Van de meeste zorgverzekeringen mag een noodprothese na drie maanden worden gerebased en na zes
maanden worden vervangen voor een definitieve prothese. Voor meer informatie verwijzen wij u naar
de zorgverzekering van uw patiënt.
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Volledige prothese

					

prijs in euro

Volledige prothese, boven en onder

680,00

Prothese boven

380,00

Prothese onder

380,00

Graag altijd een afdruk van de oude prothese maken, zodat de tandtechnicus op basis van het voorbeeldmodel, de vorm en de positie van de bestaande situatie beter kan benaderen.

Levertijden (aantal werkdagen)
Individuele lepel

5 dagen

Beetplaten

5 dagen

Intra- orale beetregistratie

5 dagen

Pasprothese in was

5 dagen

Afmaken

5 dagen

Levertijden (aantal werkdagen)
Individuele lepel
Beetplaten
Pasprothese in was
Afmaken/ in 1 keer gereed

5 dagen
5 dagen
5 dagen
5 dagen
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Implantaatprothese met drukknoppen
Nieuwe prothese op implantaten met nieuwe drukknop

prijs in euro

Volledige prothese boven en onder op impl. (drukknop)    

1554,00

Volledige prothese boven en onder op 3 impl. (drukknop)    

1870,00

Volledige prothese boven en onder op 4 impl. (drukknop)    

1895,00

Onderprothese op impl. (drukknop)      

1175,00

Onderprothese op 3 impl. (drukknop)      

1533,00

Onderprohtese op 4 impl. (drukknop)      

1849,00

Bovenprothese op 4 impl. (drukknop)      

1849,00

Bovenprothese op 5 impl. (drukknop)      

 1 5,00

Bovenprothese op impl. (drukknop)      

 481,00

• Intern frame i.c.m. bovenprothese op implantaten (t.b.v. vrij gehemelte) 

Nieuwe prothese op bestaande implantaten met drukknop
Volledige prothese boven en onder op impl. (drukknop)    

1 00,00

Volledige prothese boven en onder op 3 impl. (drukknop)    

13 4,00

Volledige prothese boven en onder op 4 impl. (drukknop)    

15 8,00

Onderprothese op impl. (drukknop)      

7 5,00

Onderprothese op 3 impl. (drukknop)      

9 8,00

Onderprothese op 4 impl. (drukknop)      

1091,00

Bovenprothese op 4 impl. (drukknop)      

1091,00

Bovenprothese op 5 impl. (drukknop)      

1 55,00

Bovenprothese op impl. (drukknop)      

1418,00

• Intern frame i.c.m. bovenprothese op implantaten (t.b.v. vrij gehemelte) 

Levertijden (aantal werkdagen)
Individuele lepel         

5 dagen

Beetplaten          

5 dagen

Intra- orale beetregistratie        

5 dagen

Pasprothese in was         

5 dagen   

Afmaken in één keer gereed        

5 dagen                                               
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Implantaatprothese met stegconstructie
Nieuwe prothese op implantaten met nieuwe steg

prijs in euro

Volledige prothese boven en onder op 2 impl. (titanium CAD/CAM steg)

1650,00

Volledige prothese boven en onder op 3 impl. (titanium CAD/CAM steg)

1750,00

Volledige prothese boven en onder op 4 impl. (titanium CAD/CAM steg)

1850,00

Onderprothese op 2 impl. (titanium CAD/CAM steg)

1350,00

Onderprothese op 3 impl. (titanium CAD/CAM steg)

1450,00

Onderprothese op 4 impl. (titanium CAD/CAM steg)

1550,00

Bovenprothese op 4 impl. (titanium CAD/CAM steg)

1650,00

Bovenprothese op 5 impl. (titanium CAD/CAM steg)

1750,00

Bovenprothese op 6 impl. (titanium CAD/CAM steg)

1950,00

•

Intern frame i.c.m. bovenprothese op implantaten (t.b.v vrij gehemelte)

•

Gouden staaf/steg

350,00
Prijs op aanvraag

Nieuwe prothese op bestaande implantaten met steg
Volledige prothese boven en onder op 2 impl. (steg)

1076,00

Volledige prothese boven en onder op 3 impl. (steg)

1205,00

Volledige prothese boven en onder op 4 impl. (steg)

1333,00

Onderprothese op 2 impl. (steg)

750,00

Onderprothese op 3 impl. (steg)

904,00

Onderprothese op 4 impl. (steg)

1057,00

Bovenprothese op 4 impl. (steg)

1057,00

Bovenprothese op 5 impl. (steg)

1211,00

Bovenprothese op 6 impl. (steg)

1365,00

•

Intern frame i.c.m. bovenprothese op implantaten (t.b.v. vrij gehemelte)

350,00

•

Weekblijvende basis
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De prijzen voor prothesewerk op implantaten zijn inclusief lepel, exclusief afdrukstiften,
inclusief model analogen en exclusief evt. tussen abutments

Levertijden (aantal werkdagen)
Individuele lepel

5 dagen

Beetplaten

5 dagen

Intra-orale beetregistratie

5 dagen

Pasprothese in was

5 dagen

Stegconstructie

5 dagen

Afmaken/ in één keer gereed

5 dagen
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Reparaties en rebasingen
Reparaties

prijs in euro

Basistarief reparatie zonder model       

40,00

Breuk/scheur          

16,,81

• Extra breuk/scheur        

13,00

Vastzetten per element        

9,50

• Extra element vastzetten       

8,00

Prothese reinigen         

18,00

• Gaasversteviging/sticktech per cm       

4 ,00

Naam in prothese         

35,00

•

13,00

Rand aan prothese persen

• Elementen vernieuwen/uitbreiden (per element)    

  ,00

• Tegenmodel         

8,50

• Raderen per element (bij immediaat)     

6,77

• In articulator zetten (noodzakelijk wanneer er meerdere elementen
bijgeplaatst moeten worden)       

15,00

Frame reparaties
Vernieuwen van een anker bij een frame    

95,00

• Vernieuwen van een extra anker      

35,00

• Tegenmodel         

8,50

• Bevestiging, buigen en lasersoldering t.b.v. uitbreiding frame  

65,00

Rebasing (regulier)
Rebasing, indirect met randopbouw (boven)      

99,00

Rebasing, indirect met randopbouw (onder)      

99,00

Rebasing, frame/partiële prothese (boven)      

99,00

Rebasing, frame/partiële prothese (onder)      

99,00

Rebasing met weekblijvende basis       

150,00

Rebasing met anti-allergische kunststof      

prijs op aanvraag
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Rebasing implantaatprotheses (drukknoppen)

prijs in euro

Rebasing op   implantaten (drukknop), exclusief matrix    

225,00

Rebasing op 3 implantaten (drukknop), exclusief matrix    

350,00

Rebasing op 4 implantaten (drukknop), exclusief matrix    

380,00

Rebasing implantaatprotheses (steg)
Rebasing op   implantaten (steg), exclusief ruiter     

  5,00

Rebasing op 3 implantaten (steg), exclusief ruiter     

350,00

Rebasing op 4 implantaten (steg), exclusief ruiter     

400,00

• Exclusief lab analoog                                                                                                                           

Aanvullende opties
• Precisie sloten (drukknop/matrix/ruiter)     

Prijs op aanvraag

• Naam in prothese        

 0,00

• Weekblijvende       
• Prothese reinigen        

150,00
18,00   

Levertijden (aantal werkdagen)
Reparatie prothesewerk: breuk/scheur/element vastzetten    

1 tot   dagen

Rebasing          

1 tot   dagen

Reparatie frame klein         

  tot 3 dagen

Reparatie frame groot         

4 tot 5 dagen

Uitbreiding prothese, meer dan drie elementen     

1 tot 2 dagen
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Overige producten
Studie/gipsmodellen

prijs in euro

Gipsmodel          

8,50

odellen in occlusie
(ongezeept)      
Studiemodellen gezeept in articulator      

 9,00
55,00

Gebitsbeschermers
Gebitsbeschermer Junior        
    
Splint hard
Gebitsbeschermer Heavy-pro        
• Toeslag 1 afwijkende kleur gebitsbeschermer    
ssdfsdfs
• Toeslag   afwijkende kleuren gebitsbeschermer    

85,00
75,00
95,00
1 ,00
  ,00   

Overige producten
Stabilisatie/repositie splint, inclusief maximaal 4 knopakers    

180,00

• Toeslag extra knopanker (per stuk)      

17,00   

Digitale gefreesde stabilisatie/repositie splint zonder klammers      1 ,00
Bleeklepel            

 5,00

Night guard/Drumschiene          

85,00

Splint hard/zacht           

85,00

bio-lite            85,00

65,00
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Garantiebepalingen
Kroon- en brugwerk

Vijf jaar aflopende 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 frame

half jaar

Partiële protheses

3 maanden

Immediaatprotheses en noodprotheses

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
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Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van
Primi Dentes Tandtechnisch laboratorium
Naam: Primi Dentes Tandtechnisch laboratorium
KvK nummer: 09166361
Website: www.primidentes.nl
Primi Dentes
In deze verkoop- en leveringsvoorwaarden van Primi Dentes, gebruiker van deze
voorwaarden;
Afnemer:
Degene tot wie de aanbieding is gericht en/of degene die producten of diensten
afneemt van Primi Dentes:
Producten:
De door Primi Dentes te leveren producten die onder meer kunnen bestaan uit
kronen, bruggen, protheses en frameprotheses.
1.    Het tot stand komen van overeenkomsten                                                       
1.1  Iedere prijsopgave, zowel schriftelijk als mondeling
        van Primi Dentes is vrijblijvend.    
1.2  Als de Afnemer aan Primi Dentes gegevens
        verstrekt, mag Primi Dentes uitgaan van de juistheid  
        daarvan en zal zij haar aanbieding hierop baseren.
1.3  Een overeenkomst komt uitsluitend tot stand nadat
        Primi Dentes een opdrachtbestelling van de Afnemer
        Schriftelijk (waaronder begrepen per e-mail) heeft
        aanvaard of geheel of gedeeltelijk uitvoering geeft.
1.4  Als haar aanbieding niet wordt aanvaard, is Primi
        Dentes gerechtigd alle kosten die zij heeft moeten
        maken om haar aanbieding te kunnen doen bij de
        afnemer in rekening te brengen.

6.0   Levertijd
6.1   Opgegeven levertijden zijn bij benadering en zullen nimmer
         zijn te beschouwen als fatale termijn. Als leveringsdatum
         wellicht of daadwerkelijk overschreden gaat worden wordt
         Afnemer daarvan op de hoogte gesteld.
6.2   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.
6.3   Overschrijding van de overeengekomen levertijd en/of
         uitvoeringsperiode geeft de Afnemer in geen geval recht op
         schadevergoeding.
7.0   Levering
7.1   Indien na correcte levering van Producten onzerzijds iets
        gebeurd met Product is dat voor risico van de Afnemer.
8.0   Eigendom
8.1   Producten blijven eigendom van Primi Dentes totdat de
         volledige betaling heeft plaatsgevonden.
8.2   De onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten zijn
        Risico van de Afnemer.
9.0   Reclames
9.1   De Afnemer zal de Producten onmiddellijk bij de aflevering
        (laten) controleren of deze op het oog voldoen aan hetgeen ter
        zake is overeengekomen. De Afnemer dient klachten uiterlijk
        binnen 72 uur na aflevering mondeling of schriftelijk
        (waaronder begrepen per e-mail) te melden aan Primi Dentes.
9.2   Primi Dentes zal al het mogelijke doen, indien Primi Dentes
        daadwerkelijk in gebreke is gebleven, om de klacht op te lossen.
9.3   Klachten ter zake een factuur dient de Afnemer uiterlijk binnen 8
        dagen na factuurdatum schriftelijk in te dienen (waaronder begrepen per
        e-mail)
9.4   Het indienen van klachten/reclames ontslaat de Afnemer niet van zijn
         betalingsverplichtingen zoals genoemd in artikel 5 van deze Verkoop         voorwaarden.

2.     Wijzigingen en aanvullingen
2.1    Afwijkingen van of aanvullingen op enige bepaling
         in een Overeenkomst en/of de Verkoopvoorwaarden
         gelden slechts als deze schriftelijk (waaronder     
         begrepen e-mail) door Primi Dentes zijn bevestigd.
         De wijziging of aanvulling geldt slechts voor de
         betreffende Overeenkomst.
2.2   Van meer- dan wel minderwerk is sprake voor zover
         Primi Dentes iets moet leveren wat afwijkt van de
         Overeenkomst. Primi Dentes zal deze afwijkingen
         ten aanzien van de Overeenkomst doorberekenen
         als zijnde meerwerk.
         Bij minderwerk zal de prijs naar rato worden verlaagd.

10.0  Garanties
10.1  Geen recht op garanties bij vervallen garantietermijn
10.2  Geen garantie indien er veranderingen/wijzigen aan het Product zijn
          aangebracht/uitgevoerd.
10.3  Geen garantie als het Product voor andere doeleinden is gebruikt
          dan waarvoor Product is bedoeld.
10.4  Geen garantie indien Product op ondeugdelijke wijze is behandeld of
         onderhouden. Dus niet is gehouden aan de gebruiks- en onderhouds         instructies.
11.0  Verplichtingen van Primi Dentes
11.1  Alle werkzaamheden die door Primi Dentes worden verricht, worden
          uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de
          eisen van goed vakmanschap.
11.2  Indien en voor zover een goede uitwerking van de overeenkomst
          dit vereist heeft Primi Dentes te allen tijde het recht bepaalde
          werkzaamheden door derden te laten verrichten.
11.3  Primi Dentes staat er jegens de Afnemer voor in dat de Producten
          bij aflevering beantwoorden aan hetgeen ter zake is
          overeengekomen.

3.     Verstrekte informatie
3.1   Alle gegevens in de prijslijsten, publicaties en
        reclamemateriaal van Primi Dentes kunnen van tijd tot
        tijd worden gewijzigd. Afnemer kan derhalve hier geen
        aanspraken aan ontlenen.
3.2  Alle door Primi Dentes verstrekte opgaven van getallen,  
        maten, gewichten en/of andere aanduidingen van de
        Producten zijn met zorg gedaan. Primi Dentes 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 betreffende Producten.

12.0 Einde overenkomst
         Primi Dentes is gerechtigd de Overeenkomst met
         onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, door middel
         van een schriftelijke kennisgeving (waaronder begrepen per e-mail)                      
         aan de afnemer geheel of gedeeltelijk te beëindigen. Dit in geval van
         een aanvraag tot surseance van betaling betreffende de Afnemer, in
         geval van eigen aangifte tot faillietverklaring dan wel van Afnemer.

4.     Prijs
4.1  Alle prijzen zijn in Euro’s en exclusief BTW
4.2  De door Primi Dentes aangeboden prijzen zijn gebaseerd op de
        ten tijde van de aanbieding geldende, kostprijsbepalende factoren.
4.3  Een stijging van de kostprijsbepalende factoren ontstaan na            
        het sluiten van de Overeenkomst zullen door Primi Dentes
        worden doorberekend aan de Afnemer.
        De afnemer is gehouden de prijsstijging zoals hiervoor
        bedoeld te voldoen tegelijk met betaling van de hoofdsom.
4.4  Kosten van door de Afnemer gewenste aanvullingen en/of
        wijzigingen van de Overeenkomst na het tot stand komen van
        de Overeenkomst zijn voor rekening van de Afnemer.

13.0 Overmacht Primi Dentes
13.1  Onder overmacht wordt verstaan; gebrek aan personeel, staking of
          ziekte van personeel, vertraging in levering grondstoffen of
          anderszins.
13.2  De overeenkomst mag door Primi Dentes opgeschort worden bij
          redenen genoemd in 13.1., zonder dat Primi Dentes enige
          schadevergoeding verschuldigd is aan Afnemer.
13.3   Indien de periode van overmacht aan de zijde van Primi Dentes
           langer duurt dan twee maanden is de Afnemer gerechtigd de
           overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen door een
           schriftelijke verklaring daartoe aan Primi Dentes in te dienen (waaronder
           begrepen per e-mail)

5.0   Betaling
5.1   De Afnemer zal de haar in rekening gebrachte bedragen,
        zonder inhouding, voldoen binnen 30 dagen na factuurdatum.
5.2   Wanneer de Afnemer zijn betalingsverplichtingen niet, niet
         tijdig, of niet behoorlijk nakomt is Primi Dentes gerechtigd
         zonder voorafgaande ingebrekestelling dan wel rechtelijke
         tussenkomst de afgeleverde Producten terug te halen bij de
         Afnemer.
5.3   Als Primi Dentes 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.

14.0 Product re-call
          Indien vanwege de volksgezondheid een re-call van de, ten behoeve
          van de Afnemer vervaardigde Producten, gebruikte materialen
          worden gelast, zal de Afnemer alle medewerking hieraan verlenen.
Op deze Verkoopvoorwaarden alsmede de Overeenkomst is de Nederlands recht
van toepassing.
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