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Tarieven Dierenkliniek 2023-2024
Inclusief BTW

Dierenkliniek BLERICK en TEGELEN

Consult € 42.50 

Controle consult € 32.50 

Consult verlengd € 55.00 

Check up consult (voor deelnemers vaccinatie programma) € 35.00 

Consult konijn/knaagdier/vogel € 32.50 

Overige consulten

Consult buiten openingstijden (tot 23.00 uur) € 108.90 

Consult buiten openingstijden  (na 23.00 uur) € 163.35 

Consult thuisvisite € 90.75 

Consult thuisvisite buiten openingstijden (tot 23.00 uur) € 145.20 

Telefonisch consult € 14.52 

* consult is alleen op afspraak

Operaties **

Sterilisatie poes € 154.68 

Castratie kater € 74.35 

Castratie reu +/- 15 kg € 250.00 

Castratie reu +/- 25 kg € 265.00 

Sterilisatie teef +/- 10 kg € 335.00 

Sterilisatie teef +/- 20 kg € 365.00 

Sterilisatie teef 40 kg en zwaarder, prijs vanaf € 390.00 

Castratie konijn 2 kg (mannelijk) scrotaal € 80.25 

Sterilisatie Konijn 2 kg (vrouwelijk) € 171.91 

€ 163.19 

€ 126.99 

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

*** De kosten van de behandeling kunnen varieren en hangen af van de ernst van de gebitsproblemen

€ 159.95 

Cocktail enting hond € 27.64 

Cocktail enting hond klein (leptospirose/ziekte van weil) € 18.88 

Puppy dp (6 weken enting) € 29.65 

Kennelhoest enting, injectie € 27.98 

Kennelhoest enting, neusspray € 34.19 

Hondsdolheid enting € 18.31 

Cocktail enting kat (kattenziekte of katten- en niesziekte) € 23.16 

Enting kat niesziekte bordetella Bb € 28.43 

Enting konijn myxomatose en VHS inclusief consult € 51.14 

Dierenpaspoort € 14.60 

Chippen hond (zonder registratie inclusief afmelding) € 38.90 

Chippen kat (zonder registratie inclusief afmelding) € 33.15 

Consultaties *

Gebitssanering hond prijs vanaf ***

Gebitssanering kat  prijs vanaf ***

Vaccinaties ****

Programma levenslang vaccinatie hond/kat *

* Deelnemers aan het vaccinatieprogramma krijgen LEVENSLANG gratis de vaccinaties (voor 
actievoorwaarden zie website)

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