
Tarieven Geurts Dierenklinieken 2016, inclusief BTW

Consult

Dierenkliniek BLERICK

Consult op afspraak (20 minuten) € 35.00

Consult op afspraak lang (30 minuten) € 45.00

Controle consult (10 minuten) € 25.00

Check up consult (vaccinatie programma consult) € 27.50

Consult thuisvisite € 80.00

Consult buiten openingstijden (tot 23.00 uur) € 70.00

Consult buiten openingstijden  (na 23.00 uur) € 105.00

Consult konijn/knaagdier/vogel € 25.00

Polikliniek TEGELEN

Consult op afspraak € 30.00

Vaccinaties*

eenmalige inschrijving vaccinatie programma ** € 99.95

Cocktail enting hond € 24.68

Cocktail enting hond klein (leptospirose/ziekte van weil) € 16.89

Puppy dp (6 weken enting) € 22.04

Puppy enting op de praktijk  ( 9 weken enting) € 24.17

Kennelhoest enting, Pneumodog € 21.33

Kennelhoest enting, neusspray nobivac KC € 29.88

Hondsdolheid enting € 16.91

Cocktail enting katten- en niesziekte € 21.77

Cocktail enting niesziekte € 20.83

Enting kat niesziekte bordetella Bb € 23.81

Enting konijn myxomatose en VHS inclusief consult € 26.23

Europees Dierenpaspoort € 10.81

Chippen excl. Registratie € 26.00

* bij de behandelingen wordt altijd een consult berekend. Houd u hier rekening 

mee.
** Deelnemers aan het vaccinatie progamma krijgen LEVENSLANG gratis de 

entingen! (voor actievoorwaarden zie website)

Operaties *

Sterillisatie poes € 123.67

Sterillisatie poes bij sterilisatie programma ** € 99.95

Castratie kater € 61.02

Castratie kater bij castratie programma ** € 49.95

Castratie reu +/- 5 kg € 175.00

Castratie reu +/- 50 kg € 195.00

Sterillisatie teef +/- 5 kg € 300.00

Sterillisatie teef +/- 50 kg € 350.00

Castratie konijn +/-2 kg (mannelijk)/cavia € 92.12

Sterillisatie Konijn 2 kg (vrouwelijk) € 129.06

gebitsbehandeling hond, prijs vanaf *** € 123.16

gebitsbehandeling kat, prijs vanaf *** € 98.92

* prijzen voor operaties blijven inschattingen. Houd u hier rekening mee.

** voorwaarden voor deelname aan castratie en sterilisatie programma zie 

website

*** de kosten van de behandeling kunnen sterk varieren en hangt af van de 

ernst van de gebitsproblemen


