
Second opinion € 135,00
Kortdurende niet operatieve behandeling € 235,00
Narcose op verzoek € 850,00
Overnachting op verzoek € 1.500,00
Korting op goedkoopste operatie bij combi van twee operaties (excl. aanvullingen) -/- 10%

Bovenooglidcorrectie € 995,00
bovenooglidcorrectie met wenkbrauwpexie dubbelzijdig € 1.700,00
Directe wenkbrauwlift € 1.600,00
Onderooglidcorrectie (eenvoudig, alleen huid) € 1.675,00
Onderooglidcorrectie (complex, incl. vetresectie) ** € 2.795,00
Boven- en onderooglidcorrectie ** € 3.725,00
Uitgescheurde oorlel enkelzijdig € 625,00
Uitgescheurde oorlel dubbelzijdig € 925,00
Oorlelverkleining enkelzijdig € 1.125,00
Oorlelverkleining dubbelzijdig € 1.625,00
Flapoorcorrectie enkelzijdig € 1.525,00
Flapoorcorrectie dubbelzijdig € 1.975,00
EarWell correctie beide oren € 1.575,00
EarWell correctie enkelzijdig € 1.200,00

Mini-buikwandcorrectie ** € 4.250,00
Buikwandcorrectie **/*** vanaf € 7.450,00
Liposuctie als aanvulling op abdominoplastiek (per regio/zijde) € 1.125,00
Schaamlipcorrectie enkelzijdig € 1.145,00
Schaamlipcorrectie dubbelzijdig € 1.725,00

Bovenbuik / Knieën (per regio) € 1.475,00
Onderbuik / Lovehandles / Onderbenen (per regio) € 1.775,00
Hals / Armen / Bovenbenen buiten / Bovenbenen binnen / Billen (per regio) € 2.075,00
Meerprijs liposuctie met laser € 1.145,00
Narcosekosten (bij meer dan 1 regio) € 850,00
  ↳ Korting over totaalprijs bij meer dan 1 regio -/- 10%

Lipofilling klein (o.a. litteken) € 2.255,00
Lipofilling middel (o.a. gelaat) € 3.025,00
Lipofilling groot** (o.a. borsten) vanaf € 5.995,00
Meerprijs liposuctie met laser € 1.145,00
  ↳ Korting opvolgende sessies lipofilling -/- 20%
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Borstvergroting met ronde prothese Mentor** vanaf € 3.650,00
Borstvergroting met anatomische prothese** vanaf € 4.725,00
Meerprijs voor protheses groter dan 500cc € 550,00
Prothesewissel als aanvulling op borstvergroting € 875,00
Lipofillling als aanvulling op borstvergroting ("Hybride augmentatie") € 4.125,00
Kleine borstlift als aanvulling op borstvergroting € 1.775,00
Grote borstlift als aanvulling op borstvergroting € 2.995,00
Borstlift** vanaf € 3.625,00
Borstverkleining** € 5.500,00
Correctie gynaecomastie** vanaf € 2.875,00
Correctie ingetrokken tepel (per zijde) € 825,00
Tepelhofcorrectie dubbelzijdig € 2.525,00

Excisie 1 huidafwijking € 375,00
Excisie extra huidafwijking (per stuk) € 145,00
Pathologisch onderzoek huidafwijking € 165,00

Littekencorrectie (klein, tot 4 cm) € 595,00
Littekencorrectie (middel, 4-8 cm) € 945,00
Littekencorrectie (>8 cm)** € 2.295,00

Alhydran medical skincare creme - 30 ml € 24,95
Alhydran medical skincare creme (SPF 30) - 59 ml € 47,95
K-Ceutic littekencreme (SPF 50) - 30 ml € 52,00

Postoperatieve Beha € 45,95
Borstband met klittenband sluiting € 27,95
Buikwandkorset met slip en BH bandjes € 82,95

Let op: Voor betaling in termijnen achteraf dient u vooraf uw financiering te regelen.

Er wordt dan binnen 24 uur vrijblijvend contact met u opgenomen. Bedragen vanaf €500,- komen in 
aanmerking om gefinancierd te worden.

U kunt ook meteen vrijblijvend een aanvraag indienen.

meer informatie vind u op www.cosmeticfinance.nl

Cosmetic Finance is als intermediair gespecialiseerd in medische en/of cosmetische financieringen. 

U kunt uw behandelingen bij Klaverklinieken in termijnen betalen.
Daartoe werken wij samen met Cosmetic Finance.

LITTEKENCREMES

POSTOPERATIEVE KLEDING

** = Inclusief narcose         *** = Inclusief overnachting

Alle prijzen zijn indicatief en kunnen in individuele gevallen afwijken van deze prijslijst.
Druk- en typefouten voorbehouden.
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