
 
 

Prijslijst 2021 
*Alle genoemde prijzen (incl. BTW) zijn onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen en tikfouten.  

 

Consulten (Als u met meerdere dieren tegelijk komt ontvangt u voor het 2e, 3e enz. dier een korting van 17,50  euro) 

Consult          € 39,65 

Consult controle/herhaling       € 29,35 

Visite aan huis (excl. consult)       € 51,50 

 

Vaccinaties hond 
(Deze vaccinaties zijn inclusief gezondheidscontrole, als u met meerdere dieren tegelijk komt ontvangt u voor het 2e, 3e enz. dier een korting van 17,50  euro) 

9-weken vaccinatie (Nobivac Parvo C + Lepto4®)     € 53,25 

9-weken vaccinatie (Nobivac Parvo C + Lepto4 + KC®)    € 76,70 

12-weken vaccinatie (Nobivac DHP + Lepto4®)     € 54,90 

Kleine vaccinatie (Nobivac Lepto4®)      € 44,75  

Grote vaccinatie (Nobivac DHP + Lepto4®)     € 54,90 

Kleine vaccinatie + besmettelijke hondenhoest (Nobivac Lepto4 + KC®)  € 68,20  

Grote vaccinatie + besmettelijke hondenhoest (Nobivac DHP + Lepto4 + KC®)  € 78,35 

Hondsdolheid vaccinatie (Nobivac Rabies®)     € 60,40 

Hondsdolheid vaccinatie (Nobivac Rabies®) in combinatie met andere vacc.   € 23,00 

 

Titerbepaling hond (Antistoffentest Parvovirus, Hondenziekte en Leverziekte) 

RapidSTATUS™ TiterTest Canine incl. bloedafname. en gezondheidscontrole  € 49,95 

Vaccinatie leptospirose in combinatie met titertest (Nobivac Lepto4®)  € 26,05 

Vaccinatie besmettelijke hondenhoest in combinatie met titertest (Nobivac KC®) € 23,45  

Vaccinatie na titertest indien nodig (Nobivac DHP®)    € 25,45 

 

Vaccinaties kat  
(Deze vaccinaties zijn inclusief gezondheidscontrole, als u met meerdere dieren tegelijk komt ontvangt u voor het 2e, 3e enz. dier een korting van 17,50 euro) 

9-weken vaccinatie kitten (Nobivac Tricat®)     € 48,85 

12-weken vaccinatie kitten (Nobivac Tricat®)     € 48,85 

Vaccinatie niesziekte (Nobivac Ducat®)      € 48,05 

Vaccinatie katten- en niesziekte  (Nobivac Tricat®)    € 48,85 

Bordetella vaccinatie (Nobivac BB®)      € 53,00  

Bordetella vaccinatie (Nobivac BB®) in combinatie met andere vacc.   € 21,45  

Hondsdolheid vaccinatie (Nobivac Rabies®)     € 60,40 

Hondsdolheid vaccinatie (Nobivac Rabies®) in combinatie met andere vacc.   € 23,00 

 

Vaccinaties konijn  
(Deze vaccinaties zijn inclusief gezondheidscontrole, als u met meerdere dieren tegelijk komt ontvangt u voor het 2e, 3e enz. dier een korting van 17,50  euro) 

Vaccinatie Myxomatose + RHD1 + RHD2 (Nobivac RHD Plus®)   € 60,55 

 

Chippen  

Chippen incl. consult en registratie      € 41,20 

Chippen incl. registratie in combinatie met vaccinatie / OK   € 25,75 

 

Operaties kat (Incl. pijnstilling en evt. nacontrole) 

Castratie kater        € 56,65 



Sterilisatie poes        € 128,75 
 

Castratie hond (Incl. pijnstilling en evt. nacontrole) 

Castratie hond 0 – 10 kg       € 154,50  

Castratie hond 10 – 20 kg       € 175,10 

Castratie hond 20 – 30 kg       € 195,70  

Castratie hond 30 – 40 kg       € 216,30 

Castratie hond 40 – 50 kg       € 236,90 

Castratie hond 50 – 60 kg       € 257,50 

Castratie hond 60 – 70 kg       € 278,10 
 

Sterilisatie hond (Incl. pijnstilling en evt. nacontrole) 

Sterilisatie hond 0 – 10 kg       € 283,25  

Sterilisatie hond 10 – 20 kg       € 309,00 

Sterilisatie hond 20 – 30 kg       € 334,75 

Sterilisatie hond 30 – 40 kg       € 360,50 

Sterilisatie hond 40 – 50 kg       € 386,25 

Sterilisatie hond 50 – 60 kg       € 412,00 

Sterilisatie hond 60 – 70 kg       € 437,75 

 

Toeslag laparoscopische sterilisatie (kijkoperatie)    € 128,75 

 

Operaties konijn / cavia (Incl. pijnstilling en evt. nacontrole) 

Castratie konijn / cavia tot 4 kg      € 72,10 

Castratie konijn boven 4 kg       € 92,70 

Sterilisatie konijn / cavia tot 4 kg      € 175,10 

Sterilisatie konijn boven 4 kg       € 195,70 

 

 

Vragen over kosten van andere behandelingen of operaties? Wij geven u graag meer informatie! 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


