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Actie gebitsreiniging
Omdat veel dieren last hebben van hun gebit en tandvlees (maar dit zelden laten merken)
hebben we besloten 2 keer per jaar een actie te organiseren waarbij we gebitsreinigingen
uitvoeren met een interessante korting.
Gedurende de hele maand februari geven we een korting van maar liefst €50 op de totale
behandeling.
Let op! Een gebitsbehandeling vindt plaats onder verdoving en een afspraak is vereist, neem
voor meer informatie contact met ons op!

Dieetvoeding van Virbac
Onze praktijk verkoopt medicinale diervoeding van merken waarvan wij weten dat deze alles
bieden wat uw en onze honden en katten nodig hebben.
Virbac Veterinary HPM maakt voer dat hier helemaal aan voldoet. Dit is een nieuwe
generatie voeding die ontwikkeld is om zo nauwkeurig mogelijk aan te sluiten bij de
nutritionele behoefte van een carnivoor. De samenstelling van het voer is gebaseerd op een
laag koolhydraat - hoog eiwit gehalte. Het bevat veel minder zetmeel en koolhydraten en
veel meer dierlijke eiwitten. Het resultaat is een voeding die perfect aansluit bij de behoefte
van uw huisdier. Virbac maakt voeding die speciaal gericht is op uw hond of kat. Zo hebben
zij bijvoorbeeld voer voor gesteriliseerde/gecastreerde dieren, voer voor nierpatiënten en
voer voor dieren die last hebben van hun bewegingsapparaat.

En het mooie is: Op elke zak van Virbac zit een spaarpunt. Als u een volle spaarkaart, met 6
punten erop, bij ons inlevert, krijgt u van Virbac één zak gratis!
Benieuwd naar de voeding van Virbac? U kunt bij een consult een proefzakje mee krijgen,
om te kijken of het iets voor uw dier is.

Biologisch voor u? Dan ook voor uw huisdier, toch?
Het is goed om te zien dat we steeds kritischer worden op wat we eten. We willen gezonder,
natuurlijker en vooral lekker eten. Daarnaast willen steeds meer mensen weten waar hun voedsel
vandaan komt, of het GMO-vrij is, of er geen pesticiden zijn gebruikt. En bij vlees of de dieren een
diervriendelijk leven hebben gehad. Wie met een gerust hart wil eten, kiest biologisch. Herkent u
uzelf hierin en hebt u een huisdier? Hoe kritisch bent u dan als het gaat om het voer dat u uw hond
of kat voorschotelt?

Ook voor uw huisdier kunt u kiezen voor biologisch. Yarrah maakt al sinds 1992 voor zowel
honden als katten biologisch voer. De ingrediënten halen ze zelf bij boeren die – net als
Yarrah – de wereld graag wat beter maken. ‘Vertrouwen is goed, maar controle moet’,
daarom bezoekt hun kwaliteitsmanager alle leveranciers persoonlijk. Zo kan hij met eigen
ogen zien dat de grondstoffen ook écht biologisch zijn en de dieren een beter leven hebben.
Vlees uit megastallen of plofkippen komt u bij Yarrah dus niet tegen! Ook is het voer vrij van
chemische antioxidanten, kunstmatige geur-, kleur- en smaakstoffen en genetisch
gemanipuleerde ingrediënten.
Onze praktijk verkoopt Yarrah, dus kom het gerust eens halen. Dat voelt goed, voor u en de
dieren!

Petplan
Als het goed is, zult u niet vaak met uw dier naar de dierenarts hoeven. Hoogstens de halfjaarlijkse
gebitscheck, of de jaarlijkse vaccinatie. Maar helaas kan het ook anders lopen. En dan kunnen de
kosten nog wel eens vies tegenvallen. Maar het is uw dier, uw beestje, dus u wilt natuurlijk het
allerbeste voor hem of haar!

Gelukkig kunt u uw huisdier ook laten verzekeren. Bijvoorbeeld bij Petplan. Petplan biedt nu
een maand gratis verzekering aan, om uit te proberen of het iets voor u en uw dier is. Na
deze maand zit u helemaal nergens aan vast, de verzekering wordt automatisch stopgezet.
Als u hier benieuwd naar bent, kunt u bij ons een inschrijfformulier krijgen. Hiervoor moet
uw dier eerst helemaal gezond worden verklaard door onze dierenarts.
Als u uw dier nu opgeeft voor de maand gratis verzekering, krijgt u van Petplan de helft van
uw consult vergoed.
Voor meer informatie kunt u kijken op http://dierenklinieksoesterberg.nl/verzekeren/, of
contact opnemen met Petplan via https://www.petplan.nl/klantenservice/.

Kattenhoekje
Voor de meeste katten is het bezoek aan de dierenarts enorm stressvol. En als er in de wachtkamer
dan ook nog honden aanwezig zijn, raakt de kat al helemaal in paniek.
Daarom hebben we nu in onze wachtkamer een speciaal kattenhoekje gereserveerd, waar de kat
rustig en afgeschermd kan wachten tot hij of zij aan de beurt is. Dat maakt het wachten al iets
aangenamer!

Het kattenpension
Met dit donkere en gure weer buiten verlangt u misschien al erg naar de vakantie. Het lijkt
misschien nog ver weg, maar voor u het weet is ons kattenpension alweer volgeboekt. Uw
kat kan tijdens uw vakantie of weekend weg verblijven in ons kattenpension.
Voor €9,50 per dag krijgt uw kat individuele aandacht en goede zorgen, een zacht
slaapdekentje gewassen met biologische zeep en natuurlijk een dagelijks schone kattenbak
met greencat-vulling. Naast de voeding van Virbac krijgt uw kat een rustgevend matatabikauwstokje.
Wilt u zachtvoer of dieetvoer voor uw kat, dan kunt u dit zelf meenemen, of wij rekenen een
meerprijs. Voor de serieus gestreste katten hebben wij een kalmerende Feliway-verdamper

hangen en er wordt klassieke muziek gespeeld, wat een positieve
invloed heeft op alle katten in ons pension.
Heeft uw kat medicijnen of andere medische zorg nodig? Wij
geven deze met liefde, voor een meerprijs van €1,- à 2,-.
Pension voor konijnen
Ook uw konijn kan in ons pension verblijven. Het konijn krijgt een
overvloedig goede verzorging, door middel van een bed van stro,
volop hooi en brokjes.
Dit alles voor slechts € 5,50 per dag.
Zorg dat u op tijd bent met reserveren!
Graag tot ziens in onze praktijk!
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Dierenkliniek Soesterberg. Uw huisdier, onze zorg!
*Wenst u zich af te melden voor onze nieuwsbrief? Geef dit dan a.u.b aan ons door.

