
Intropriser: 
 

Selvbetjening: 
 

Hunde op til 7 kg     69 kr. 
Hunde 7-14 kg  89 kr. 
Hunde 14-20 kg  109 kr. 
 

Vask foretaget af Nordkystens Dyrehospital:  
(kræver tidsbestilling og er ikke inkluderet i AniPlan) 
 

Hunde op til 7 kg  399 kr. 
Hunde 7-14 kg  449 kr. 
Hunde 14-20 kg  499 kr. 
 
Læs mere om vores Hundevask her 

 

Vi introducerer 

Hundevask  

- 20% på 

pelspleje 

produkter 

ved 

hundevask 

Sæt         i  

Kalenderen  
 

torsdag d. 5/10 kl. 16.30 
- Vi holder nemlig 

reception med Lea fra 
B&B, gode tilbud og dejlige 

bobler (også dem man 
drikker ) 

 



Søndag d. 17. september kl. 12-15 afholdes 

HUNDENS DAG 
på Fabriksvej 10 - for hele familien 

Tilmeld dig dette arrangement  

på info@nkdyrehospital.dk eller ring til klinikken senest  

onsdag  d. 13. september. 

Det koster 40 kr. pr. person, som går ubeskåret til  

Dyrenes SOS 

 

      

 

     Vind foder og andre præmier 

    Lær om lopper og flåter 

    Få gode råd om ernæring 

    Gratis tandtjek 

    Foredrag om førerhunde 

    Gratis foderprøver 

    Forsikringsvejledning 

    Skattejagt 

    Forfriskninger til hund og ejer 

    … og meget mere 

  

  

  



ISO 9001 møde - hvad er nu dette?  
Vores dyrlæge Mogens Hansen har været til ISO 9001 årsmøde, og det vil for mange af jer 
måske ikke sige så meget. Men det betyder faktisk rigtigt meget for jeres dyrs sikkerhed samt 
kvaliteten af det arbejde, som vi udfører på hospitalet.  
  
Som de eneste i kommunen er vi ISO 9001 godkendt, hvilket er en godkendelse, som 
garanterer et meget højt niveau af kvalitet, sikkerhed samt service.  For at holde den høje 
kvalitet, er det nødvendigt også med møder mellem medlemmerne, således  
at man kan udveksle erfaringer, som er til fordel for jer som dyreejere og  
jeres dyr.  
  
Mogens var derfor til møde i sidste uge, hvor der var mange gode  
foredrag bl.a. om kundetilfredshed og hygiejne.  
  
Vi glæder os til at kunne bruge erfaringerne fra dette møde i  
vores daglige arbejde! 

Snart Guld Katteklinik på Nordkystens Dyrehospital 
I disse måneder arbejder vi på at få en international godkendelse til at kunne kalde vores 
katteafdeling for en Guld katteklinik, hvilket er den højeste udmærkelse.  
  
Vi er som en af 18 andre dyreklinikker i Danmark blevet medlem af ISFM, som er en international 
organisation for kattes sundhed, og her kan man blive godkendt på bronze, sølv og guldniveau. 
For at blive godkendt på guldniveau kræver det et meget højt niveau for kattenes velbefindende 
på klinikken. Således skal der være separat venteværelse, konsultation og indlæggelsesfaciliteter, 
som kun er for katte. Der tænkes meget på kattes stress, når de ikke er i deres egne omgivelser.  
  
Det sætter også et højt niveau for sikkerhed og udstyr i klinikken, således at der kan udføres 
avancerede undersøgelser og behandling. Bedøvelse skal også udføres på et meget højt og sikkert 
niveau.  
  
Vi regner med, at vores godkendelse vil være en realitet ved årsskiftet, men allerede nu opfylder 
vi langt de fleste af de krav, som kræves af godkendelsen, da vi jo i forvejen er ISO 9001 
godkendt, som også stiller meget høje krav til sikkerhed, kvalitet og service. 
  
Vi glæder os til at kunne fortælle jer mere om vores  
godkendelse til Guld Katteklinik! 

 



 
Hvis ikke du allerede har givet os din anmeldelse på Trustpilot, vil vi 
blive meget glade, hvis du vil bruge et par minutter på at bedømme 

dit besøg på vores dyrehospital, Petshop eller hundevask. 
Klik her for at give os din vurdering. 

 

Tak for din hjælp ! 

Er du ikke 
medlem af 
AniPlan endnu? 
Få glæde af 
fordelene ved 
tilmelding i dag!  

Nye fordele med AniPlan 
Rabat på Hill’s foder 
Nu får du også rabat på udvalgte Hill’s produkter 
når du er medlem af AniPlan! 
Med de nye loyalitetskort får du hver 8. pose 
gratis til hund og hver 6. pose gratis til kat 
(gælder ikke sygdomsdiæter). 
Derudover får du 50% rabat på den første pose, 
som du køber. 
- Det er da en rabat der er værd at tage med! 
 

Gratis hundevask 
Som medlem af AniPlan får du  
én gang årligt en gratis  
selvbetjenings hundevask i vores  
nye, flotte vaskerum. 

https://dk.trustpilot.com/search?query=nordkysten+dyrehospital

