Tarieven Stichting Dierenhulpverlening Woerden e.o.
1. Asielopvang
1.1. Gevonden dieren
Verzorging per dag
Hond
Kat
Konijn
Siervogel
Opslag van een overleden dier in de vriescel

€
€
€
€
€

10,00
5,00
2,50
1,00
1,00

Verblijfskosten
Ontwormen en ontvlooien
Afvoeren van een dier naar het stadserf

€
€

10,00
20,00

Deze bedragen worden vermeerderd met eventueel werkelijk gemaakte extra kosten, zoals vervoer en
onderzoek of behandeling door de dierenarts.

1.2 Afname asieldieren
Hond
Kat
Konijn

ouder dan 1 jaar
jonger dan 1 jaar
ouder dan 6 maanden
jonger dan 6 maanden (kitten)
2 kittens tot 6 maanden
gecastreerde ram
voedster

Siervogel

€ 200,00
€ 250,00
€ 100,00
€ 125,00
€ 200,00
50,00
€
€
30,00
prijs op aanvraag

Korting van 20% bij afname van asieldieren in de volgende gevallen:
• grote hond, ouder dan 6 jaar
• kleine hond, ouder dan 8 jaar
• kat, ouder dan 12 jaar
• op medische indicatie van de asieldierenarts
1. De nieuwe eigenaar van een hond of kat ontvangen bij herplaatsing gratis een zak Specific voeding.
Deze voeding kregen ze ook tijdens het verblijf in het asiel. Voor een hond 2,5 kg, een kat 0,9 kg en
een kitten 1,2 kg.
2. Voor alle herplaatste honden en katten geldt dat zij zijn gechipt, ge-ent, ontwormt en ontvlooit.
3. Voor alle herplaatste honden en katten geldt dat zij door de aan de Stichting verbonden dierenarts
zijn onderzocht en zijn ingeënt tegen honden- of kattenziekte.
4. Indien zich binnen twee weken na herplaatsing onverhoopt medische klachten openbaren, welke
mogelijk bij herplaatsing aanwezig waren, dan heeft de koper het recht, tegen overlegging van de
plaatsingsovereenkomst, het dier op kosten van de Stichting te laten onderzoeken bij
diergezondheidscentrum De Limes, Reijerscopse Overgang 3, te Harmelen. Of de klachten mogelijk
reeds aanwezig waren, is ter beoordeling van de dierenarts van De Limes.
5. Herplaatste katers ouder dan ca. 6 maanden zijn gecastreerd.
6. De Stichting verleent de koper het recht om een poes, die ten tijde van de plaatsing ouder was dan
6 maanden, binnen een half jaar na aanschaf, te laten steriliseren op kosten van de Stichting. De
poes dient wel eerst krols te zijn geweest. De operatie dient te geschieden, na telefonische afspraak
met diergezondheidscentrum de Limes en tegen overlegging van de plaatsingsovereenkomst. Er
wordt een eigen bijdrage gevraagd van € 25.00
7. Voor dieren, die binnen twee maanden weer naar de Stichting Dierenhulpverlening worden
teruggebracht, geldt een terugbetaling van de betaalde kosten onder inhouding van € 12,50
administratiekosten.
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1.3 Opname afstanddieren
Hond
Kat
Nestje kittens (voorwaarde: het nestje blijft tot 10 weken bij de moeder)
Konijn
ongecastreerde ram
overige
Siervogel
* Toeslagen honden en katten
Geen entingsbewijs dat bij opname tenminste 3 maanden geldig is
Geen geldige chipregistratie
Gezondheids check door dierenarts, bij twijfel over gezondheid of bij senior dier

€
€
€
€
€
€

125,00 *
80,00 *
50,00
50,00
25,00
15,00

€
€
€

30,00
20,00
35,00

€
€

2,00
8,50

€
€

20,00
30,00

1.4 Overige asiel verkoop
Kadaverdoos
Gebruikt reismandje

2. Dierenambulance vervoer
Ambulancerit
Dag
Nacht (22:00 – 7:00)

Gemeenten waar onze ambulance rijdt:
Woerden
Woerden, Harmelen, Kamerik en Zegveld
Nieuwegein
Nieuwegein
Montfoort
Montfoort, Linschoten
Oudewater
Oudewater, Papekop, Hekendorp en Snelrewaard
Reeuwijk-Bodegraven
Nieuwerbrug, Waarder, Driebruggen, Reeuwijk en Bodegraven
1. De tarieven staan voor een rit (vice-versa) binnen ons werkgebied
2. Extra kilometers (bv naar een Dierenarts vv) worden uitgevoerd tegen een tarief van € 0,80 per
kilometer.
3. Met Dierencrematorium Majesta Utrecht hebben we afspraken dat zij overleden dieren ophalen in
ons asiel. Er zijn geen extra vervoerskosten wanneer iemand zijn dier daar wil laten cremeren.
4. Een dier kan voor € 20,00 bovenop de kosten van de rit voor het ophalen van het dier vervoerd
worden naar begraafplaats Zevenhoven
5. De kosten voor vervoer naar een crematorium/begraafplaats elders dan in dierenbegraafplaats
Zevenhoven of Dierencrematorium Majesta Utrecht geschiedt op basis van de extra-kilometerprijs.
6. Kosten voor crematie of begraving worden door het crematorium of de begraafplaats rechtstreeks bij
de cliënt in rekening gebracht.
7. Medische kosten of inslaapkosten dient de cliënt rechtstreeks aan zijn/haar dierenarts te voldoen.
8. Bij betaling op rekening wordt € 3,50 administratiekosten in rekening gebracht.

Geldig vanaf 1 april 2017

Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW.

Stichting Dierenhulpverlening Woerden e.o.

