Geachte Heer/Mevrouw,
U ontvangt dit bericht omdat u momenteel gebruik maakt (of wil gaan maken) van het
gebitsabonnement voor uw paard bij Paardenrusthuis Van der Kruis. Vanaf 1 januari 2021 is in
samenspraak met het rusthuis, besloten de communicatie en administratie rondom het
gebitsabonnement onder te brengen bij Boschhoven Kliniek voor Dieren. De gebitsbehandelingen
waren hier altijd al onder gebracht.
Wat blijft hetzelfde?
•
•

Uw paard krijgt jaarlijks een gebits-controle en zo nodig een behandeling van onze
paardentandarts.
Rusthuis van der Kruis blijft op de hoogte welke paarden wanneer behandeld worden.

Wat verandert er?
•
•
•
•

U vult eenmalig bijgevoegd deelname formulier in voor uw paard(en)
U krijgt eenmalig een ingangscontrole van het gebit van uw paard, zodat we met u de status
van het gebit kunnen bespreken.
De factuur ontvangt u per mail aan het einde van de maand waarin uw paard behandeld is.
Vragen omtrent de behandeling kunt u ten allen tijde aan ons stellen.

De specialisatie van de paardentandarts is de laatste jaren flink toegenomen, hierdoor worden in een
vroeger stadium afwijkingen in de mond gediagnosticeerd en aangepakt. Voorkomen is immers beter
dan genezen! De kosten voor het gebitsabonnement zijn jarenlang hetzelfde gebleven, terwijl de
dienstverlening sterk verbeterd is. Vanaf 1 januari 2021 is in samenspraak met Paardenrusthuis Van
der Kruis besloten om een prijsaanpassing door te voeren. Graag lichten wij dit verder toe:
•
•
•
•

De kosten van het gebitsabonnement worden verhoogd van €60,- naar €75,- inclusief BTW
per jaar per paard. De controle en/of behandeling wordt uitgevoerd door een dierenarts
gespecialiseerd in gebitsbehandeling bij paarden.
In het vernieuwde abonnement is inbegrepen: een visite, sedatie afgestemd op het gewicht
en temperament van uw paard en een gebitsbehandeling van 20 minuten.
Indien een uitgebreidere behandeling vereist is, wordt tot een totaalbedrag van €150,inclusief BTW verder gewerkt zonder voorafgaand overleg met u. Dit om de continuïteit
tijdens het werk met gesedeerde paarden te waarborgen.
Indien vooraf wordt ingeschat dat de kosten deze €150,- overschrijden, neemt de
paardentandarts eerst telefonisch contact met u op. We bespreken wat er nodig is en geven
een schatting van de totale kosten. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om een kies die verwijderd
moet worden, uitgebreide tandvleesontstekingen of afwijkingen die niet in één behandeling
gecorrigeerd kunnen worden. Wanneer wij op dit moment geen contact met u kunnen
krijgen, zal de behandeling niet verder uitgevoerd worden.

Gebaseerd op onze kennis en ervaring van de laatste jaren, behandelen we de meeste paarden
binnen 20 minuten. Enkele paarden hebben iets meer tijd nodig, waarbij we bijvoorbeeld diastema’s
schoonmaken of extreem ver doorgegroeide kiezen inkorten. Door problemen in een vroeg stadium
op te lossen, voorkomt u hiermee verdere problemen en extra kosten in de toekomst.
Mocht u naar aanleiding van deze email vragen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op. Wij
zijn telefonisch bereikbaar via het nummer 040-720 0819 en per mail op info@boschhoven.nl. U kunt
de mail richten aan onze paardentandarts Elsa Luijten.
Wij kijken alvast uit naar de prettige samenwerking met u!
Met vriendelijke groet,
Boschhoven Kliniek voor Dieren

