Consulten
Consult
Consult volgend dier
Consult klein
Consult buiten openingstijden

€ 49,00
€ 39,00
€ 24,50
€ 105,00

Kortwieken tijdens consult
Kortwieken bij de paraveterinair incl. wegen
Nagels knippen
Chippen inclusief registratie

€ 10,00
€ 17,50
vanaf € 10,00
€ 35,00

Suprelorin implantaat 4,7 mg (exclusief klein
consult)
Suprelorin implantaat 9,4 mg (exclusief klein
consult)

€ 97,40
€ 182.85

Vaccinaties *
Vaccinatie hond Puppy DP plus
Vaccinatie hond DHP-L4
Vaccinatie hond L4
Vaccinatie hond Kennelhoest (KC)
Vaccinatie hond Rabiës (3 jaar geldig)

€ 23,90
€ 24,20
€ 20,25
€ 36,25
€ 20,40

Rapid Status titerbepaling (incl. bloedafname & € 55,15
tijdens consult / behandeling)
Vaccinatie kat RCP (katten- en niesziekte)
Vaccinatie kat RC (niesziekte)
Vaccinatie kat RCPCh
Vaccinatie kat BB (Bordetella)
Vaccinatie kat Rabiës (3 jaar geldig)

€ 24,50
€ 23,10
€ 25,90
€ 26,15
€ 20,40

Vaccinatie fret Puppy DP

€ 23,90

Vaccinatie konijn Myxo-RHD plus

€ 35,20

Operaties en ingrepen**
Castratie reu
Sterilisatie teef

vanaf € 185,75 (afh. van gewicht)
vanaf € 345,00 (afh. van gewicht)

Castratie kater
Sterilisatie poes

€ 83,50
€ 165,00

Castratie rammelaar
Sterilisatie voedster
Castratie beer

€ 112,35
€ 187,50
€ 112,35

Gebitsreiniging kat inclusief dentale röntgenfoto's vanaf € 197,30
Gebitsreiniging hond
vanaf € 175,85

Onderzoeken
Urine-onderzoek
Bloedafname
Bloedonderzoek screening zoogdier
Bloedonderzoek screening vogel
Digitale röntgenfoto 1e opname
Digitale röntgenfoto volgende opname
Digitale röntgenfoto controle opname

€ 32,50
€ 17,50
€ 57.35
€ 50.15
€ 55,0
€ 35,0
€ 35,00

Bloedonderzoek virusziekten vogel (exclusief
consult, bloedafname en verzendkosten)
Laboratorium Tauros:
PBFD
Geslacht
Combinatietest PBFD + geslacht

€ 37,5
€ 28,10
€ 55,90

Laboratorium MVOL:
PDD (KDS)
Polyoma
Chlamydia (Papegaaienziekte)
Combinatietest: PDD + polyoma+ chlamydia

€ 38,95
€ 38,95
€ 38,95
€ 87,65

Verzendkosten per monster per lab

€ 8,75

* Wanneer u voor vaccinatie van uw huisdier komt, zal
er bij uw dier standaard een gezondheidsonderzoek
plaatsvinden. Wij vinden het niet verantwoord om
zieke dieren te vaccineren. Voor het
gezondheidsonderzoek wordt een consult in rekening
gebracht. De vaccinatieprijzen zijn exclusief consult.

** Alle operaties vinden plaats onder algehele
narcose. Voorafgaand wordt uw dier onderzocht en
worden de narcosemiddelen afgestemd op uw dier en
de ingreep. De prijzen van sterilisatie en castratie
(hond, kat, konijn, cavia) zijn all inclusief. Bij de overige
operaties en ingrepen komt er nog medicatie voor
thuis bij, dit wordt afgestemd afhankelijk van de
ingreep en het gewicht van uw dier.

