Enkele veelgevraagde tarieven 2022

Gezondheidscontrole en vaccinatie

Operaties

Dit houdt in: Algemeen klinisch onderzoek met extra aandacht
voor controle van hart en longen, oren, gebit, melkklieren,
lymfeklieren en indien nodig ook controle anaalklieren en
nagels knippen.
En we geven in overleg met U een vaccinatie ‘op maat’.

Inclusief: algemeen klinisch gezondheidsonderzoek,
dagopname in de kliniek, controle hart en longen,
gasnarcose, beademing, elektronische bewaking,
pijnstilling en hechtingen verwijderen.

Vaccinaties voor Honden

Kleine hond (<10 kg)
Middelgrote hond (25 kg)

Cocktail DHPL, incl. leptospirose (1x per 3 jaar)
68.50
Leptospirose (elk jaar)
66.50
Kennelhoest neusdruppel (elk jaar)
82.55
Kennelhoest injectie (elk jaar)
76.95
Hondsdolheid (bij buitenlandbezoek, 1x per 3 jaar) 87.00
Puppy DP (op 6 weken)
volgens afspraak
Puppy PL (op 9 weken)
68.50
Puppy DHPL (op 12 weken)
68.50

Vaccinaties voor Katten
Kattenziekte en Niesziekte (1x per 3 jaar)
Niesziekte injectie (elk jaar)
Niesz. Bordetella neusdr. (indien nodig, elk jaar)
Hondsdolheid (bij buitenlandbezoek, 1x per 3 jaar)
Kitten Katten- en Niesziekte (op 9 weken)

68.50
65.50
82.00
87.00
66.50

Castratie reu
Klein
Middel
Groot
Zeer groot

222
267
312
365

Castratie/Neutralisatie teef
Klein
Middel
Groot
Zeer groot

422
520
580
680

Castratie kater
Normale kater

Diversen
Korting vaccinatie 2e dier in zelfde consult
Korting 2e vaccinatie zelfde dier
(kennelhoest of hondsdolheid)
Europees dierenpaspoort
Transponder/Chip inbrengen incl. consult
Transponder/Chip inbrengen i.c.m. OK of vaccinatie

Grote hond (40 kg)
Zeer grote hond (>50 kg)

15.00
47.00
12.50
65.00
40.00

87

Castratie/neutralisatie poes
Normale poes
Zeer grote poes
Drachtige poes

174
199
225

Castratie konijn/Cavia
Normale ram/beer

110

Vaccinaties voor konijnen
Myxomatose en RHD Plus (elk jaar)

69.95

Kosten zijn inclusief narcose (zie boven)
exclusief trekken van tanden of kiezen

Consulten
Consult op afspraak tijdens spreekuur, 10 minuten
In weekend of avond op afspraak
In de nacht
Consult aan huis overdag op afspraak
Consult aan huis overdag met spoed
Assistente consult overdag op afspraak

Gebitten reinigen/saneren

51.50
145.195.136.50
210.22.50

Kat / Kleine hond
Middelgrote hond
Grote hond
Konijn kiezen raspen

vanaf
vanaf
vanaf
vanaf

150
200
300
150

