
 

Beste dierenliefhebber, 

In onze nieuwsbrief van 1/2013 hebben wij het al eens gehad over het belang van  
vaccinaties van onze huisdieren. Nog even kort op een rijtje: 

- Bescherming van individuele dieren tegen bepaalde infectieziekten. 
- Vaccinaties zijn verplicht in bepaalde situaties: voor dieren die het pension ingaan, 
   of dieren die meegaan naar het buitenland. 
- Het verlagen van de frequentie van ziektegevallen binnen een populatie huisdieren,  
   door zoveel mogelijk dieren van die populatie te vaccineren. 
- Het vroegtijdig detecteren van ziekteproblemen tijdens de jaarlijkse gezondheids- 
   controle die gepaard gaat met de jaarlijkse vaccinatie. 
 
U zult natuurlijk vooral met de eerste 2 punten te maken krijgen, want u wilt uw eigen 

huisdier(en) beschermen, dan wel de noodzakelijke vaccinaties laten 
geven. 
 
De laatste 2 punten zijn echter ook van groot belang! 
Door het minder laten vaccineren van huisdieren, wat helaas een trend 
is de laatste jaren, worden populaties van dieren gevoeliger voor ziekte 
uitbraken. 
Ook de jaarlijkse gezondheidscontrole vinden wij van groot belang. 
Zeer regelmatig  

komen hierbij problemen aan het licht, die bij vroegtijdige behandeling een veel betere 
prognose hebben. 
 
Omdat wij de basisbescherming van vaccinaties zo belangrijk vinden, gaan wij de  
prijzen hiervan flink korten, zodat wij dit stukje basisgezondheidszorg voor zoveel  
mogelijk mensen bereikbaar maken en houden. 
 
Nieuwe tarieven voor vaccinaties ingaande per 1-6-2014: 
vaccinatie grote of kleine cocktail hond: € 37,- (was 47,25) 
vaccinatie grote of kleine cocktail kat:  €37,- (was 44,30) 
vaccinatie hondsdolheid:   €37,- 
vaccinatie kennelhoest:   €37,- 
vaccinatie konijn    €28,50   (was 31,45) 
voor elke volgende vaccinatie binnen hetzelfde consult krijgt u €9,- korting. Dit kan gaan 
om meerdere entingen bij 1 dier, of vaccinaties van meerdere dieren. 
Prijzen zijn inclusief 21% BTW en inclusief de jaarlijkse gezondheidscontrole. 
De 5% korting op vaccinaties met de dierpas komt te vervallen. 
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Flinke korting op vaccinaties ! 

Zo zijn er in Nederland in 2013 meerdere uitbraken 

geweest van kattenziekte , een ziekte waar vaccina-

tie een prima bescherming tegen kan bieden. 



Wij streven er voortdurend naar onze service op een hoog peil te houden, en waar mogelijk deze te  
verbeteren. Hiervoor stellen wij het zeer op prijs als u uw mening hierover zou willen geven. 
 
Met name horen wij van u graag suggesties waar onze dienstverlening naar uw mening te kort schiet en 
verbeterd moet worden, en mogelijkheden om onze dienstverlening op nieuwe manieren te verbeteren. 
 
Enkele concrete onderwerpen: bereikbaarheid, communicatie via de te-
lefoon, communicatie aan de balie met assistentes, communicatie met de 
dierenarts in de spreekkamer, openingsuren, service tijdens avond– en 
nachtdiensten, enz. 
 
Uw mening en ideeën ontvangen wij graag op: 
info@dierenkliniektergouwe.nl 

Wij zullen uw antwoorden grondig inventariseren en gebruiken  
voor het optimaliseren van onze dienstverlening. 

 
 

Indien u geen nieuwsbrieven meer wenst te ontvangen dan kunt ook een 
mailtje naar hetzelfde emailadres sturen, dan verwijderen wij u uit de 
mailinglijst. 
 

Adres:   Ooitas 5 
Telefoon:  0164-237621 
Fax:   0164-255086 
E-mail: info@dierenkliniektergouwe.nl 

Verbeteren van onze service. 

Persoonlijke klant- en diervriendelijke zorg, voor een scherpe prijs. 

Dierenkliniek Ter Gouwe 
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