Walk&Care
Parasietenservice
Parasieten: vlooien, teken en wormen
Het is belangrijk dat uw hond goed behandeld wordt tegen vlooien, teken en wormen, zeker als u met
uw hond bij een hondenschool traint, uw hond naar een pension gaat of als hij/zij deelneemt aan een
hondenuitlaatservice.
Hoe werkt het?
Tegen een kleine vergoeding van € 4,95 per maand + de kosten voor het product (afhankelijk van het
gewicht van uw hond) zorg ik ervoor dat uw hond maandelijks wordt behandeld tegen vlooien en teken
en 4 keer per jaar wordt ontwormd.
Ik hou in mijn administratie nauwkeurig bij wanneer uw hond aan de beurt is en behandel hem/haar bij
terugkomst van een uitlaatbeurt.
De voordelen
Deelnemen aan de parasietenservice heeft voor u vele voordelen:
 u hoeft zelf niet bij te houden wanneer uw hond behandeld moet worden
 door de accurate administratie wordt uw hond altijd op tijd behandeld en blijft hij/zij dus
continu goed beschermd
 u hoeft zelf de deur niet uit om de antivlooien en –tekenmiddelen en ontwormingstabletten te
halen
 u hoeft geen rekening te houden met de houdbaarheid. Zoals in de meeste huishoudens wel
eens gebeurt: de middelen blijven te lang liggen en de houdbaarheid verloopt waardoor u dure
spullen moet weggooien.
Prijzen
Advantix per 4 pipetten
(ook per stuk verkrijgbaar)
Adv 40
Adv 100
Adv 250
Adv 400
Milbemax
kleine hond
0,5 - 1 kg
1 - 5 kg
5 - 10 kg

tot 4 kg
4 - 10 kg
10 - 25 kg
25 - 40 kg

prijs
€ 19,95
€ 20,95
€ 21,95
€ 27,95

prijs
€ 1,99
0,5 tablet
1 tablet
2 tabletten

grote hond
5 - 25 kg
25 - 50 kg
50 - 70 kg

prijs
€ 5,00
1 tablet
2 tabletten
3 tabletten
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Walk&Care
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Aanmelden
Ja, ik meld mijn hond(en) aan voor de parasietenservice en ga akkoord met onderstaande
voorwaarden.
Voorwaarden:
* U neemt deel aan de parasietenservice voor minimaal 3 maanden, daarna kunt u de service op
ieder gewenst moment opzeggen.
* Na aanmelding stemt Walk&Care de startdatum met u af, afhankelijk van de laatste
behandeldatum van de door u toegepaste middelen tegen parasieten.
* Walk&Care is niet verantwoordelijk voor eventuele bijwerkingen of nadelige gevolgen als
gevolg van de toepassing van bovenstaande producten en kan niet aansprakelijk worden gesteld.
Walk&Care adviseert bij twijfel over de gezondheid van uw dier uw dierenarts te raadplegen.
Naam hond(en):
Gewicht:

Naam eigenaar:
Plaats, datum:
Handtekening:

U kunt het volledig ingevulde en ondertekende formulier versturen per mail naar info@walk-care.nl of
per post naar: Walk&Care, Loevensteinlaan 79, 4902 WP Oosterhout. U kunt het formulier ook voor ons
klaarleggen, zodat wij het de volgende keer kunnen meenemen als wij uw hond komen halen.
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