
 

 

  
TARIEVEN Deze tarieven zijn geldig vanaf 1 mei 2021 

Tarieven verplaatsing, consult & mobiele set-up 

Consult Equide € 20 (1p) - €30 (2p) - €40 (3p of meer) 

Consult spoed € 55 

Voorrijkost < 10 km € 30 * 

Voorrijkost < 20 km  € 50 * 

Voorrijkost > 20 km (enkel +4 paarden) Op basis van afstand, reistijd & route * 

Set-up mobiele praktijk (Basis) € 25 ** (op verplaatsing, <4 paarden) 

Set-up mobiele praktijk (Full)  € 65 (kliniek-setting) 

Tarieven sedatie, gebitscontrole & archivering 

Sedatie (IV-injectie + medicijnen) € 20 tot 45 *** 

Gebitscontrole (incl. verslag) € 27,5 (+ beperkt bitadvies € 35) 

Bitadvies (obv bevindingen) € 15 - 40 (obv tijd) 

Tarieven basis & preventieve gebitsverzorging 

Odontoplastie (‘vijlwerk’) € 45 **** 

Extractie wolfstanden  
(incl. lokale verdoving)  

€ 21,85 (1) - 33,7 (2) 

Extractie blinde wolfstanden 
(incl. lokale verdoving) 

€ 30 (1) - 45 (2) 

Grotere gebitscorrecties: Golf-trap-oplopende 
kies-grote haak (/st.) 

€ 5 tot 15/st. 

Zwaluwstaartjes € 3/st. 

Doppen (/st.) € 3/st. 

Snijtandcorrecties € 15 tot 30  

Tarieven bijkomende diagnostiek 

Orale scopie (orale camera) € 48 

Sinoscopie (transnasaal/trepanatie) € 125 - 350 

Röntgen (RX) - onderzoek (single/full head) € 60 - 240 

Tarieven set-up/verbruiksmateriaal specialistische ingrepen 

Instrumentarium extractie € 62 

Instrumentarium diastematabehandeling € 30 

Verbruiksmateriaal endodontie € 80 - 240 

Instrumentarium MIB/MTE € 215 

Set-up RX € 38 



 

 

 

 

Tarieven chirurgie - specialistische ingrepen (excl. Medicijnen) 

Geleidings/Intraligamentaire anesthesie € 47,50 

Lokale anesthesie € 21 

Tandextracties obv uurtarief € 55 / begonnen kwartier 

Endodontische/restauratieve behandeling € 55 / begonnen kwartier 

Andere chirurgie obv uurtarief € 55 / begonnen kwartier 

Tarieven opname (enkel geldig te Equide - Schaffen) 

Opname < 1 dag € 19,50 

Opname > 1 dag € 29,50 (per overnachting) 

Tarieven specifiek materiaal 

Hoofdsteun tandheelkunde paard € 295 (excl. BTW) 

Hoofdsteun tandheelkunde pony € 265 (excl. BTW) 

 

Voor een ‘routine controle en behandeling’ houdt u rekening met volgende kosten: 

- Consult of voorrijkost * 

- Set-up mobiele praktijk (indien op locatie en <4 paarden) ** 

- Sedatie *** 

- Gebitscontrole 

- Odontoplastie **** 

De uiteindelijke factuur hangt uiteraard af van de bevindingen en de effectieve behandelingen die nodig zijn. 

 

*  Wanneer paarden van verschillende eigenaars op hetzelfde tijdstip en dezelfde locatie behandeld dienen te 

worden, kunnen de voorrijkosten over het aantal eigenaars verdeeld worden. 

Voor grotere verplaatsingen neemt u best vooraf contact op, indien visites gecombineerd kunnen worden 

ingepland, zal dit een gunstig effect hebben op de verplaatsingskosten. Bij de berekening van de voorrijkost >20km 

wordt rekening gehouden met file-gevoeligheid van het traject. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van gemiddelde 

reistijden via Google Traffic en wordt als maatstaf 45ct/gereden km + uurtarief 75 euro/u (dierenarts + assistente) 

reistijd gehanteerd.  

 

Voorbeeld 1: Afspraak om 9uur, centrum van Antwerpen : 119km heen en terug, files + kleine wegen 

in het stadscentrum. Reistijd normaal 1u36min maar door drukte 2u15min onderweg: 

- €75/h reistijd = €168,75 

- €0,45/km vervoerskosten = €53,55 

- TOTAAL = €222,3 

-  

Voorbeeld 2: Afspraak om 11uur, te Herent: 85km heen en terug, autostrade, geen files 

Reistijd 1u15min onderweg: 

- €75/h reistijd = €93,75 

- €0,45/km vervoerskosten = €38,25 

- TOTAAL = €132 

 

Voorbeeld 3: Afspraak om 14uur, te Beringen voor 3 verschillende eigenaars: 11km enkel, geen files, 

gedeeld voorrijkosten . 

- <20 km = €50 (vaste prijs) 

- Gedeeld door 3 eigenaars = €16,66 per eigenaar 

 

Helaas wegen de voorrijkosten hoe langer hoe zwaarder door in de totaalkost van de gebitsbehandeling 

van uw paard. U kan deze kost vermijden of beperken! Maak hiervoor een groepsafspraak of nog beter een 

afspraak in onze kliniek te Schaffen (Diest). U betaalt in het laatste geval slechts € 20 consult (1 paard), 

geen ‘set-up mobiele praktijk’ en u geniet van de best mogelijke setting!     



 

 

 

 

**  Equide is uitgerust met één van de meest geavanceerde mobiele praktijken in de Benelux. Hierdoor kunnen 

heel wat behandelingen aan huis uitgevoerd worden. De opstelling van de mobiele praktijk vraagt echter tijd en 

onderhoud van de installatie. Hiervoor wordt per fysiek adres waar de setting wordt opgebouwd een bedrag van 

€25 in rekening gebracht. Dit bedrag komt te vervallen bij afspraken vanaf 4 paarden op 1 adres. U vermijdt deze 

kost bij groepsafspraken of een afspraak in onze kliniek. 

 

*** De kostprijs van de sedatie is afhankelijk van een aantal variabelen zoals gewicht van uw paard, karakter en 

de omvang en duur van de ingreep die uitgevoerd dient te worden. De richtprijs is voor een standaard ingreep bij 

een standaard rijpaard. 

 

**** Onder odontoplastie wordt verstaan; de correctie van tandlengte, stand en vorm evenals het terugbrengen van 

overdreven glazuurpuntjes. Er wordt gestreefd naar een zo functioneel en duurzaam mogelijk gebit met minimaal 

verlies van tandweefsel.   

 
Alle prestaties zijn onderhevig aan de Algemene Voorwaarden beschikbaar op www.equide.be. 

Prestaties geleverd door Dierenartsenpraktijk Equide zijn contant of per factuur betaalbaar.  

Alle tarieven zijn incl. 21% BTW (tenzij anders vermeld). 

Equide behoudt zich het recht om de prijzen op elk tijdstip te kunnen wijzigen. 

http://www.equide.be/

