Kattekillinger udløser desværre ikke
barselsorlov. Undgå uønskede killinger!
Kattekillinger udløser desværre ikke barselsorlov 🐱
Er det på tide at få steriliseret eller kastreret din kat?
Vi vil gerne hjælpe med at minimere antallet af uønskede killinger i
Danmark og tilbyder derfor GRATIS øretatovering eller
chipmærkning, hvis du får steriliseret eller kastreret din kat på
klinikken i maj 2017.
OBS! Hvis du er medlem af vores AniPlan, så får du desuden 20%
rabat på neutraliseringen.
Læs mere ved at klikke på billedet og se, hvilke VetFamily-klinikker
der er med:

Så har vi endnu engang fået vores ISO godkendelse!
Siden 2011 har vi været ISO 9001 godkendt som en af de første i verden! Dette er
vi meget stolte over, da det er den mest grundige og hårdeste godkendelse af
dyreklinikker og - hospitaler.
ISO godkendelsen stiller meget hårde krav ikke kun til indretning, udstyr og faglig
viden, men også til sikkerhed, kvalitet, service og kundetilfredshed. Således ligger
vi blandt Top 5 på Trustpilot, ligesom vi har stor tilfredshed med vores service,
sikkerhed og kvalitet.
Man kan faktisk kalde ISO godkendelsen for “Dyrlægernes Michelinstjerne”.
Det er jo en intern og ekstern vurdering af vores service, kvalitet og og
indretning/udstyr.
Godkendelsen bliver hvert år vurderet af eksperter udefra, som sammen med
klinikkens personale gennemgår procedurer, sikkerhed, indretning samt
kundetilfredshed for hele klinikken, så dyreejerne er faktisk med til at give ISO
godkendelsen til os!
Vores trofaste klienter er faktisk med til at støtte os på 2 måder: Dels ved jeres fine
anmeldelser, og dels ved at I gerne vil betale lidt mere for at komme hos os. De
penge bliver nemlig brugt til at sørge for, at vi kan opretholde den meget høje
standard, som vi kan tilbyde jer i dag. Vores sikkerhed, udstyr, faglige
efteruddannelse, service og den ekstra tid, som vi sætter af til at give jer en god
service, koster nemlig mange penge, og vi er
de eneste, som har ISO godkendelsen i en
radius af 25 km. Og hvis man har lavere
priser, så må man nødvendigvis spare et
andet sted, og her kan det være på sin plads
at vurdere, om ens dyr ikke er bedre stillet
med større sikkerhed, bedre tryghed og
kvalitet end lavere priser.
Tak for jeres støtte! Vi vil til gengæld gøre
alt for at opretholde vores standard og
gerne gøre den endnu bedre.

Månedens kampagner
Sterilisation eller kastration af hund

-10%

Gratis øremærkning
eller chip ved
sterilisation eller
kastration af kat
Du har nu mulighed for, helt gratis,
at donere penge til Dyreværnet i
maj måned.
Det eneste du skal gøre er at sætte
en sticker på vores plakat i klinikken
for hver gang du køber et Hill’s
produkt. En sticker giver Dyreværnet
20 kr.
Vi glæder os til at se hvor meget vi
kan samle ind til fordel for de
mange dyr i nød!

Vores nye dyrlæge Daniel er kommet rigtig godt i gang på
klinikken, hvor vi har haft travlt, ud over det sædvanlige i
den sidste måneds tid.
Dette har betydet at Daniel er blevet kastet ud i det, stort
set fra første dag og han har lynhurtigt fundet sine rutiner.
Mange af jer har allerede fået fornøjelsen af at møde vores
nye kollega og Daniel vil gerne sige jer tak for den varme
velkomst, som I har givet ham.
Du kan læse mere om Daniel her:
http://www.nordkystensdyrehospital.dk/omos/medarbejdere/daniel-futtrup-andersen/

SÆRPRIS

Til medlemmer af AniPlan

-20%

På neutralisering af hund eller
kat. Få samtidig gratis
øremærkning eller chipning
af kat

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

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 eller Petshop.
Klik her for at give os din vurdering.

Tak for din hjælp !

