
Basistarieven 
Consultatie    32.50 euro 
Consultatie dringend  40.00 euro 
Consultatie nabehandeling 21.00 euro 
Consultatie nacht ( na 22.00) 56.50 euro 
Consultatie tweede patiënt 14.00 euro 
Voorschrift    03.50  euro 
 
Huisbezoek   51.00 euro 
Huisbezoek  dringend  63.00 euro 
Huisbezoek nabehandeling 37.00 euro 
Huisbezoek nacht(na 22.00) 110.0 euro 
 
 
Wachtdienst    70.50 euro 
Wachtdienst nacht  110.5 euro 
 
 
Tarieven bijkomende handelingen 
Toediening geneesmiddelen 07.50 euro 
(excl. kostprijs product) 
 
Naaldbiopt   17.50 euro 
Microscopisch onderzoek 16.00 euro 
Urinestick   07.50 euro 
Aanleggen verband        09 - 19.50 euro 
Katheter plaatsen  15.00 euro 
Opstartkost infuus   24.50 euro 
 
Röntgenfoto 
Per opname   37.50 euro 
 
Identificatie 
chip incl paspoort+registratie 63.50 euro 
Europees paspoort  15.00 euro 
IDcertificaat (registratie chip) 
Excl. Paspoort   19.00 euro 
Incl. Paspoort   26.50 euro  
 
 
 
Hospitalisatie 
Hospitalisatie kat / dag  28.00 euro 
Hospitalisatie hond / dag 34.50 euro 
Hospitalisatie fret / dag  20.00 euro 
Hospitalisatie konijn /dag 20.00 euro 
 
HOSPI SPOED/WEEKEND +30% 
 
 
 
 

Vaccins 
kat basisvaccin   20.50 euro 
kat leucose   30.00 euro 
kat basisvaccin+leucose  43.00 euro 
 
hond DHP + leptospirose L4 25.00 euro 
hond leptospirose L4  19.00 euro 
hond kennelhoest injectie 17.00 euro 
hond kennelhoest neus  28.00 euro 
 
pup of fret hondenziekte 18.00 euro 
 
konijn myxo – RHD 1 +2  34.50 euro 
 
 
rabiës (hondsdolheid)  21.00 euro 
 
 
In-huis bloedonderzoek 
bloedname incl glucosetest 19.50 euro 
Glucose test   03.50 euro 
 
Hematologie   27.50 euro 
Algemene screening  55.00 euro 
Lever volledig   53.00 euro 
Nieren    51.00 euro 
Schildklier   47.50 euro 
Pancreas   33.00 euro 
Fenobarbital   55.00 euro 
 
Algemeen + lever  83.00 euro 
Algemeen + schildklier  77.50 euro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Euthanasie 
Euthanasie < 10 kg   25.50 euro 
Euthanasie 10-25 kg  37.50 euro 
Euthanasie >25 kg  58.00 euro 
 
Gemeenschappelijke crematie incl. ophaling 
< 10 kg    43.50 euro 
10-25 kg   57.00 euro 
> 25 kg     68.50 euro 

Tarief operaties 
Chirurgisch kwartier   57.00 euro 
 
Castratie kat,fret (incl anesth ) 75.00 euro 
Castratie hond   182.0 euro 
Castratie hond >40 kg  215.0 euro 
Castratie konijn cavia  105.0 euro 
 
Sterilisatie kat*, fret*, konijn 170.0 euro 
(incl anesth) 
Sterilisatie drachtige kat* 184.5 euro 
Sterilisatie hond*  390.5 euro 
 
Keizersnede kat   202.0 euro 
Keizersnede hond  386.5 euro 
 
Pyometra kat   215.0 euro 
Pyometra hond   429.5 euro 
 
Huidtumor/mamatumor 160.0 euro 
Melklijstresectie  262.5 euro 
Entropion/cherry eye per oog 185.5 euro 
 
OPERATIE SPOED/WEEKEND +30% 

Tarief verdoving 
1-10 kg    30.50 euro 
10-20 kg    39.00 euro 
20-30 kg   48.50 euro 
30-40 kg   68.50 euro 
40-50 kg   79.00 euro 
50-60 kg   102.0 euro 
60+ kg     129.0 euro 
 
 
 
 
 
 
 
Tandbehandeling 
Detardatie hond  <10 kg 129.0 euro 
Detardatie hond > 10 kg) 158.0 euro 
Detardatie kat (incl anesth) 128.0 euro 
Supplement tand trekken 11.00 euro 
Supplement hoektand trekken 22.00 euro 
Persisterende melktanden 113.0 euro 
 

 
 
 
*Bij sterilisatie worden zowel de eierstokken als de baarmoeder verwijderd. 
 
 
 
 
 
 
 
Deze lijst geeft een overzicht van het tarief van de meest voorkomende handelingen.  
De basisprijs van de consultaties wordt vermeerderd met de kostprijs van de bijkomende 
handelingen, toedieningen van medicijnen, verkoop van medicijnen en/of noodzakelijke voeding, 
ed. 
Alle vermelde prijzen zijn exclusief verdoving, tenzij anders vermeld. 
De klant wordt steeds verwittigd van de bijkomende kosten. 
De klant kan steeds  het tarief navragen van minder voorkomende handelingen , die niet op deze 
lijst vermeld staan. 
 
Prijslijst geldig vanaf 17/03/2023 


