Tarieven Dierenarts Aan de Amstel 2019
Consulten

In principe betaal je bij elk bezoek een consult. Dit consult duurt 10-15 minuten.
Consult
Herhalingsconsult
Consult knaagdier/konijn
Consult door paraveterinair
Thuisvisite

41,95
34,60
34,60
25,50
77,25

Inentingen (vaccinaties)

Bij een inenting betaal je altijd een consult plus de inenting. Bij elke inenting hoort een
volledig lichamelijk onderzoek van het dier. Kom je met meer dan 1 kat of hond? Dan krijg
je 11,75 euro korting voor elk dier na het eerste dier.
Speciaal voor kittens hebben wij een totaalpakket!
Lees hier wat dit totaalpakket voor kittens inhoudt.

Kat
Katten- en niesziekte
Niesziekte
Neusdruppel niesziekte (bordetella)
Hondsdolheid (rabiës)
Totaalpakket kittens

26,30
24,55
30,70
27,00
215,00

Hond
Puppy enting 6 weken
Puppy enting 9 weken (incl KC)
Puppy enting 12 weken
Grote cocktail
Kleine cocktail
Neusdruppel kennelhoest (KC)
Hondsdolheid (rabiës)

33,90
71,40
31,20
31,20
28,00
43,25
27,00

Konijn
Myxomatose en VHS 1
VHS 2
Combi Myxomatose en VHS 1 en 2

16,95
27,00
33,80

Fret
Hondenziekte (met Nobivac Puppy DP)

33,90
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Operaties

Bij sterilisatie en castraties rekenen wij een vaste prijs; bij honden is deze berekend naar
gewicht. Hier zit alles bij inbegrepen: medicijnen tijdens en na de operatie, een kraag of
rompertje en een wondcontrole 7–10 dagen na de operatie.
Sterilisatie en castratie is onze specialiteit.
Klik hier voor uitgebreide informatie over onze tarieven.

Bloedonderzoek

Wij kunnen veel bloedonderzoek in huis verrichten: dit is niet alleen goedkoper, maar je
hebt ook dezelfde dag de uitslag al!
Preanesthetisch bloedonderzoek (totaalprijs,
voorafgaand aan narcose)
Basis bloedonderzoek (lever, nieren,
glucose, eiwit)
Uitgebreid bloedonderzoek (lever, nieren,
glucose, eiwitten, calcium, electrolyten)
Bloedbeeld (rode en witte bloedcellen)
Schildklierbepaling (T4)

53,70
34,80
42,90
25,50
38,65

Gebitsreinigingen

Onderstaande prijzen zijn exclusief narcose. De uiteindelijke prijs is afhankelijk van de
hoeveelheid tandsteen en eventueel benodigde extracties. Een preciezere inschatting van
de kosten is te maken na een gebitscontrole.
Hond
Kat

Vanaf 100,85
Vanaf 84,00

Paraveterinaire diensten
Je hoeft voor je vraag of probleem niet altijd een consult bij de dierenarts te betalen.
Onderstaande zaken worden vakkundig (en goedkoper) door onze paraveterinairen
uitgevoerd. Mochten zij onregelmatigheden constateren, dan verwijzen zij je door naar de
dierenarts.






Controle van gewicht of gebit
Glucosecontrole (bij geconstateerde diabetes mellitus)
Nagels knippen
Anaalklieren legen
Hechtingen verwijderen

SPOED, ADVIES OF EEN AFSPRAAK?
BEL ONS: 020 – 496 31 31
Fouten en prijswijzigingen voorbehouden.
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