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HZP Puppy & Kitten
Het HuisdierZorgPlan is een abonnement voor
preventieve zorg. Als u dit bij ons afsluit kunt u het
hele jaar met uw hond of kat bij ons terecht voor de
inentingen, ontworming, antivlooien- en
tekenmiddelen. Ook gebitscontrole, nagels knippen
door de assistente is hierbij inbegrepen. Daarnaast
is het chippen goedkoper en krijgt u 10% korting op
voeding.
U betaalt voor dit abonnement een maandelijks
bedrag.
We zijn in 2018 begonnen met het HuisdierZorgPlan,
en met succes. Daarom willen we dit nu ook
aanbieden voor puppy’s en kittens, nadat ze hun
puppy of kitten entingen hebben gehad. Het
voordeel hiervan is dat uw puppy of kitten alle zorg
krijgt die hij/zij nodig heeft. Daarnaast is de
begeleiding positief voor zowel de pup/kitten als de
eigenaar. Voor meer informatie kunt u bellen met
038-4214420.
Het huisdierzorgplan is alleen voor preventieve zorg,
voor dekking van andere kosten kunt u kijken naar
een Huisdierverzekering (bijv. Petplan of Reaal)

Vlooien en teken ze zijn er weer volop
Nu het warmer wordt, is de kans op vlooien en
teken weer groter. We hebben ze ook al
gesignaleerd bij onze patiënten. Hiervoor hebben
we verschillende middelen voor zowel hond als kat.
Bij ons Huisdierzorgplan (HZP) zitten deze middelen
inbegrepen.
Wij adviseren u graag over het meest geschikte
middel voor uw huisdier.

Hondenkoekjes voor echt alle honden!
Sinds kort hebben wij hondenkoekjes van Hills op de
praktijk voor alle honden. Dus ook honden die op een
speciaal dieet staan, hierbij kunt u denken aan blaas, huid,
nier, darm problemen, voedingsallergieën , maar ook als
uw hond al wat ouder is.
Vraag de assistente welk koekje aansluit bij het dieet van
uw hond.

Snoepjes voor de kat
We hebben ook de snoepjes van Trovet voor de kat, deze
zijn geschikt voor o.a. katten met een blaas of nier dieet.

Zomerkriebels
De zomer staat al weer voor de deur, daarom alvast wat
aandachtspunten:
Als je een hond, kat of fret meeneemt naar
het buitenland of vanuit het buitenland meeneemt naar
Nederland, dan is vaccinatie tegen rabiës verplicht. Dit
kunt u het beste 1 maand voor de reis laten doen.



Het vaccin mag vanaf 12 weken leeftijd worden
gegeven.
Drie weken later mag een dier over de grens
reizen

Elke hond, kat of fret die de grens over gaat moet
minimaal 15 weken oud zijn. Het dier moet gechipt zijn en
een Europees dierenpaspoort hebben.
Sommige landen hebben hiernaast ook aanvullende eisen.
Deze zullen we tijdens de afspraak ook bespreken.
In het geval van reizen richting Groot Brittannië raden wij
ook aan contact op te nemen ivm de Brexit

