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Beste klant, 

Wat later dan u van ons gewend bent onze voorjaarsnieuwsbrief. De reden is 
dat we u nu in 1 moeite door ook kunnen uitnodigen een kijkje te nemen op 
onze nieuwe website en in onze vernieuwde wachtkamer. 
 

 Openingstijden en diensten  

Allereerst in onderstaand overzicht  onze openingstijden en de verdeling van 
de diensten tijdens de nog resterende feestdagen dit voorjaar.  

Datum Openingstijden Spoeddienst 

25  Mei Hemelvaart, gesloten Animal Care 

  4   Juni 1e Pinksterdag, gesloten Zwolse Diep 

  5   Juni 2e Pinksterdag, gesloten Animal Care 

Als u een spoedgeval heeft kunt u gewoon met ons eigen praktijknummer 
bellen (5221521). U wordt dan via een keuzemenu doorverbonden met de 
dienstdoende spoedarts.  

 

 Vernieuwde wachtkamer 

Na meerdere weken verbouwen is de wachtkamer sinds 15 mei eindelijk  bijna klaar. 
De nieuwe balie is behalve supermooi ook heel praktisch! 

Er ligt een nieuwe, goed te reinigen vloer die een stuk stroever is dan onze vorige 
vloer.  Voor de honden  prettiger om overheen te lopen en ze glijden minder snel uit. 
De weegschaal is ingebouwd in de vloer zodat het voor honden minder spannend is 
om er op te gaan staan. Daarnaast hebben we een  aparte honden- en kattenhoek 

gecreëerd zodat katten niet onnodig gestrest raken door de nabijheid van honden en 
andersom. Ook is het veel beter mogelijk om honden die niet goed met andere 

honden overweg kunnen apart te laten zitten. 
Op 2 juni houden we de  “officiële “ opening  en bent u vanaf 15.30u uitgenodigd om 

onder het genot van een hapje en een drankje de nieuwe wachtkamer te komen 
bewonderen.  

 



 

 

COLOFON 

 

 

ADRES 

Gildenveld 76 

3892 DJ 

Zeewolde 

 

TELEFOON:  

036-5221521 

 

FAX: 

036-5226060 

 

MAIL: 

info@dapflevoland.nl 

 

WEBSITE: 

www.dapflevoland.nl 

 

OPENINGSTIJDEN: 

Maandag t/m 

donderdag: 

8.00-17.00 uur, 

18.15-19.30 

Vrijdag: 

8.00-17.00 

 

SPOEDGEVALLEN 

24/7 open op  

036-5221521 

 

 Nieuwe website 

Niet alleen de wachtkamer maar ook onze website was dringend aan 
vernieuwing toe. We denken zelf dat we er aardig in geslaagd zijn met 
onze nieuwe website uit te stralen dat we professioneel en betrokken 
zijn en onze klanten graag uitgebreid en eerlijk willen voorlichten.  
Ook kunt u via de website een afspraak maken of een vraag stellen. 
Hopelijk vindt u er gemakkelijk alles wat u zoekt. Neem snel eens een 
kijkje op www.dapflevoland.nl en als u ons voor 1 juli wilt laten weten 
wat u van de nieuwe website vindt maakt u kans op een leuk 
cadeaupakket voor uw hond of kat!  

 

 
 

 Juni maand van het chippen 

Ook dit jaar willen we voordat de vakanties beginnen zoveel mogelijk 
dieren chippen. Het gebeurt regelmatig dat dieren weglopen in de 
vakantieperiode, hoe goed de oppas ook zijn best doet. Als uw 
huisdier gechipt is kunnen we snel uitzoeken wie zijn baasje is. 
In juni  krijgt uw huisdier voor 25 euro een chip en registreren we deze gratis 
voor u! 
 

 Vaccicheck 

Wist u dat u ook bij ons terecht kunt voor de vaccicheck? Deze test 
meet of uw hond nog voldoende antistoffen heeft tegen 3 ziektes in 
de ‘grote cocktail’ ( hondenziekte, besmettelijke leverontsteking en 
parvo). Zo kan in een half uur onderzocht worden of hervaccinatie 
nodig is. Slechts een paar druppels bloed zijn voldoende om de 
bepaling te doen. De enting tegen de ziekte van Weil moet wel 
jaarlijks herhaald worden want het vaccin werkt niet veel langer dan 
een jaar. Hiervoor is een vaccichecktest dus niet zinvol. 
Meer weten of een afspraak maken? Bel 5221521, stel uw vraag via 
onze nieuwe website of combineer uw vragen met een kijkje in onze 
nieuwe wachtkamer! 
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Wist u dat u lid kunt 

worden van ons Pet 

Health Plan en 

daarmee veel voordeel 

en gemak krijgt bij het 

verzorgen van uw 

huisdier? 

http://www.dapflevoland.nl/
http://www.dapflevoland.nl/

