
AniPlan® konijn

Voor een
goed leven

AniPlan®: voor een goede gezondheid van je konijn
Met AniPlan® konijn koop je voordelig alle preventieve zorg in om je konijn gezond
te houden. Denk aan de gezondheidscheck, basisvaccinaties, persoonlijk advies en
meer.

Geniet van het
goede leven
 

Stel je AniPlan® online samen en meld je
konijn vandaag nog aan!

De beste bescherming tegen ziekte

Met AniPlan® kies je een preventief zorgplan dat past
bij je konijn, zodat je dier de zorg en controles krijgt
die belangrijk zijn om gezond te blijven.

Hét plan voor een gezonder leven

De beste preventieve zorg om gezond te
blijven, gewoon bij je vertrouwde dierenarts

Inclusief basisvaccinaties,
parasietenbestrijding en controles

Herinneringen: vergeet nooit meer je dier te
vaccineren

Lager tarief voor diensten en producten en
gespreid betalen



AniPlan® konijn

Je krijgt: 9,50
/maand

Gezondheidscheck (1x per jaar)
• controle van huid, oren, ogen en gewicht
• gebitscontrole
• individueel advies
• nagels knippen (zie hieronder)

Je krijgt eens per jaar een uitgebreide
gezondheidscontrole bij de dierenarts, inclusief
nagels knippen indien nodig. Meer weten? Vraag
het ons.

Basisvaccinaties 
• Myxomatose
• RHD virus 1+2 

Met deze vaccinaties voorkom je dat je konijn
(ernstig) ziek wordt.

Anti-parasitaire middelen
• anti-vliegen/maden spray

Parasieten kunnen ernstige problemen
veroorzaken bij je konijn. Anti-parasitaire
middelen helpen deze problemen te voorkomen.

Paraveterinair consult (1x per jaar)
• voedingsadvies
• gewichtscontrole
• snijtanden controle

Naast de reguliere gezondheidscontrole bij de
dierenarts krijg je een extra controle van je dier
bij één van onze paraveterinairen. Zo bekijken
we meerdere keren per jaar of alles goed gaat
met je konijn.

Nagels knippen: gratis

Nagels knippen
onbeperkt

Met AniPlan® kun je onbeperkt bij ons langskomen
voor het knippen van de nagels van je konijn.
 
Met te lange nagels kunnen konijnen niet goed
lopen. Ook kunnen de nagels krom groeien en
richting de voetzolen van je konijn groeien. Dit kan
pijnlijk zijn. Daarom valt nagels knippen onder
basiszorg voor je konijn.

Je ontvangt ook:

10% korting op sterilisatie of castratie van je konijn

4 zakken Trovet konijnenvoeding

AniPlan® heeft een looptijd van 12 maanden. Voor meer informatie over AniPlan® en de inbegrepen diensten verwijzen wij je naar de
website of vraag het in de kliniek. We raden ook een huisdierenverzekering aan om gedekt te zijn voor de kosten als je konijn plotseling

ziek wordt.


