
De hele maand januari 2016

Ontwormingsactie
4 tabletten Milpro halen

 = 
3 betalen

Fijne kerstdagen en een gezond 2016!
Openingstijden tijdens feestdagen
Donderdag 24 december 09.00 – 16.00

Vrijdag 25 december  Gesloten

Maandag 28 december:  09.00 – 18.00

Dinsdag 29 december  09.00 – 18.00

Woensdag 30 december 09.00 – 18.00

Donderdag 31 december 09.00 – 16.00

Vrijdag 1 januari  Gesloten

Voor spoedgevallen buiten openingstijden kunt 

u bellen naar telefoonnummer 0900-1231123. U 

wordt dan direct doorgeschakeld naar de dienst-

doende dierenarts. 

Dierenkliniek De Bilt

Alfred Nobellaan 441
3731 DN  De Bilt

T : 030-2205588 
F : 030-2203484 

info@dierenkliniekdebilt.nl
www.dierenkliniekdebilt.nl

Digitaal afspraken maken
Wij gaan graag met de tijd mee, daarom willen wij 

u met trots vertellen dat u vanaf heden digitaal een 

afspraak kunt inplannen bij Dierenkliniek De Bilt. 

Via onze website www.dierenkliniekdebilt.nl kunt u 

zelf rustig achter uw computer een datum en tijd-

stip uitzoeken om langs te komen met uw huisdier 

voor een vaccinatie, consult of zelfs een operatie  

(sterilisatie/castratie). Natuurlijk kunt u ons

ook gewoon persoonlijk blijven bellen

om samen een afspraak in te plannen. 



Aankoopkeuring
Elk jaar verwelkomen we weer vele nieuwe huis- 

dieren in de kliniek. Een nieuw dier in huis, een nieuw 

gezinslid, het is natuurlijk hartstikke leuk! 

Ook al kost het veel tijd en energie, u krijgt er 

veel liefde voor terug. U wilt natuurlijk ook dat uw  

huisgenootje gezond is. Daarom adviseren wij u  

om binnen 2 dagen na het ophalen van uw nieuwe 

dier een afspraak te maken voor een kennismaking. 

Wij controleren dan of u uw huisdier gezond heeft 

mee gekregen. Als dit helaas niet het geval blijkt 

te zijn, dan kunt u dit nog terugkoppelen naar de  

fokker. Als u hier te lang mee wacht, dan wordt het 

heel lastig om dit nog met de fokker te bespreken. 

Dus, een zogenoemde aankoopkeuring. 

Ook kan uw huisdier alvast een beetje wennen 

aan de dierenarts en de praktijk, zonder dat er  

meteen vervelende dingen gebeuren, zoals een  

prikje. We willen natuurlijk wel dat de kleine boef  

later als hij groot is toch graag hierheen komt, al 

is het alleen maar voor de lekkere beloning die hij  

krijgt van ons.

Dierpas
Dit jaar zijn we begonnen met een nieuw spaar- 

systeem voor voeding, namelijk de Dierpas.

Het is een klantenkaart waarmee u kunt sparen voor 

geld. U krijgt 5% korting op de zak voeding die u 

koopt, dat percentage wordt op de pas gezet. 

Als het saldo meer is dan E 12,50 kunt u dit gaan 

verzilveren. In de toekomst gaan we ook werken 

met EPD, ofwel het Elektronisch Patiënten Dossier.  

Via uw pas of uw account op Dierpas.nl kunt u zelf  

bij de gegevens van uw dier. Het kan heel handig  

kan zijn als u onverwachts een keer naar een  

vreemde dierenarts moet (spoeddienst, vakantie).

Heeft u interesse of wilt u graag meer informatie? 

Bel gerust  naar 030-2205588, wij leggen het graag 

aan u uit.

VacciCheck
Graag vaccineren op maat? Dat kan in onze kliniek met de VacciCheck. Er wordt een beetje bloed van uw hond 

of kat afgenomen en aan de hand daarvan wordt bepaald of deze nog voldoende beschermd is tegen een aantal  

ziekten. Is dit niet het geval? Dan kunnen wij het dier op maat vaccineren. Er kan niet worden getest op antistoffen 

tegen leptospiren. Leptospiren zijn bacteriën die onder andere de ziekte van Weil bij de hond kunnen veroorza-

ken. In onze omgeving komen leptospiren volop voor, en omdat de ziekte ook voor mensen gevaarlijk kan zijn, is  

bescherming dus zeker aan te raden. Het vaccin tegen leptospiren geeft echter nooit langer dan 1 jaar een immuun-

respons, met andere woorden; deze vaccinatie moet ieder jaar herhaald worden voor een goede bescherming.  

Dit in tegenstelling tot andere vaccinaties (bijv. hondenziekte en parvo) die veel langer bescherming kunnen geven. 

Bij honden kan getest worden op antistoffen tegen besmettelijke leverziekte, parvo en hondenziekte. Bij katten kan 

getest worden op antistoffen tegen kattenziekte en niesziekte. Heeft u interesse of wilt u graag meer informatie?  

Bel gerust naar telefoonnummer 030-2205588.

Wij zijn actief op verschillende sociale media, kijk op onze website om contact te maken. 


