INFO OVER Dierenartsenpraktijk Dier&Dorp
Dierenartsen voor gezelschapsdieren
Dr. Deheyder Patsy
Dr. Lambrecht Lissa
Dr. Roef Nancy
Dr. Meers Sandra
Dorp 95-89
2820 Bonheiden
Mail : info@dierendorp.be
Website : https://www.dierendorp.be
Telefoon : 0032 15 51 39 99
BVBA dierenarts Deheyder Patsy
Dorp 89
2820 Bonheiden
Ondernemingsnummer : BE 0446.683.684
Rechtsvorm : zelfstandige praktijkdierenarts
Nummer Orde :
Patsy Deheyder, erkend dierenarts, beroepstitel toegekend in België :N 1826
Lissa Lambrecht : erkend dierenarts, beroepstitel toegekend in België : N 3835
Nancy Roef : erkend dierenarts, beroepstitel toegekend in België : N 4863
Sandra Meers : erkend dierenarts, beroepstitel toegekend in België : N 3256
Beroepsorganisatie waarbij de onderneming is ingeschreven:
Dierenarts is een gereglementeerd beroep. De onderneming is ingeschreven bij de volgende
beroepsvereniging:
De Orde der dierenartsen
Salisburylaan 54
9820 Merelbeke
tel 09 225 58 18 - fax 09 225 54 95
email: info@ordederdierenartsen.be
www.ordederdierenartsen.be
De dierenartsen dienen zich te houden aan ‘De Code der Plichtenleer’. Deze is te raadplegen
Nederlands via de website van de orde der dierenartsen (www.ordederdierenartsen.be)

in het

Geneesmiddelendepot:
De onderneming beschikt over een identificatienummer als geneesmiddelendepot : 1/2820/0423 .
De bevoegde autoriteit ter zake :
–> geregistreerd bij 'Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten'FAGG - DG Inspectie – Afdelingshoofd Aflevering
Adres : Eurostation II, Victor Hortaplein 40/60 te 1060 Brussel. Tel 02 524 80 00.
e-mail : inspection@fagg.be
Medische Beeldvorming :
De onderneming beschikt over de nodige vergunningen inzake medische beeldvorming.
De bevoegde autoriteit ter zake :
Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. Departement Gezondheid&Leefmilieu. Dienst Bescherming
van de Gezondheid.
Adres : Ravensteinstraat 36-1000 Brussel , e-mail : meldpunt@fanc.fgov.be Website : www.fanc.fgov.be
De röntgenbuis wordt jaarlijks gekeurd door Techni- test vzw controle organisme: Brusselsesteenweg 90,
1800 Vilvoorde, 02/251 34 74
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij: Federale Verzekering - Cooperatieve vennootschap,
Stoofstraat 12, 1000 Brussel 02/5090723

DE PRIJZEN ZIJN INCLUSIEF 21 % BTW voor handelingen (zoals consult en operaties, medicaties) en
6% voor specifieke medicaties.
Prijzen in de praktijk:
consultatie altijd op afspraak : 31 €
huisbezoek : 46 €
Deze prijzen worden aangepast afhankelijk van het tijdstip van de consultatie, de dringendheid en de
lengteduur van het consult.
Vaste prijzen (bij het consult):
vaccins honden : van 15 € tot 24 € en combinaties hiervan. De vaccins worden aangepast aan de specifieke
noden van de specifieke hond.
vaccins katten : van 19 € tot 22€ en combinaties hiervan. De vaccins worden aangepast aan de specifieke
noden van de specifieke kat
vaccins konijnen : combinatievaccin : 16 €
chip: 42 €
medicamenten / pet products
Variërende prijzen (zonder extra consult):
INJECTIE : minimum van 4 € met surplus voor kosten van ge-injecteerde product
HEELKUNDE :
Elke ingreep wordt berekend afhankelijk van:
de duur van de ingreep
het gewicht van het dier
hoeveelheid gebruikte anaesthesie-middelen, pijnbestrijdingsmiddelen, eventuele antibiotica, infuus,...
gebruik van monitoring-apparatuur
hoeveelheid hechtmateriaal
mate van nazorg
extra afgeleverde medicatie, pet products
Enkele voorbeelden :
castratie kater : 66 €
sterilisatie (castratie) kattin : 132 €
castratie hond onder 15 kg : 168 € (incl. infuustherapie tijdens operatie)
sterilisatie hond onder 15 kg : 328 € (incl. infuustherapie tijdens operatie)
Een juistere prijsbepaling van een operatie voor een specifiek dier kan aangevraagd worden bij de dierenarts.
EUTHANASIE :
prijs voor de euthanasie zelf: afhankelijk van het gewicht van het dier en de gebruikte producten.
vb. voor kat : 65 € (incl. consult)
prijs voor het ophalen van het dier en de wijze van crematie – de prijzen zijn beschikbaar bij de dierenarts.

Betalingen kunnen gebeuren op de volgende manieren:
- cash
- via Bancontact
Overschrijving NIET mogelijk.

