
Sund hele livet

Bygholm Dyrehospital tilbyder en sundhedsordning, der kan sikre bedst 
mulig sundhed for din hund, kat og kanin samt give en række kontante 
fordele:

 + 10% rabat på foder, legetøj, godbidder og tilbehør
 + 15% rabat på Water Walker 
 + 20% rabat ved kastration og sterilisation af kat og kanin
 + 20% rabat på honorar ved tandbehandling
 + 50% rabat på vaccinationshonorar
 + Årligt sundhedseftersyn er inkluderet i medlemsskabet i de år 

hvor der ikke er behov for vaccination 
 + Negleklip ved veterinærsygeplejerske for kr. 80,- 
 + Recepter uden beregning

-
benede medlem skal holdes frisk og sund. Det er her vi opdager overvægt, 
tandkødsbetændelse og parodontose, de første tegn på gigtsmerter eller 
hører de mislyde der indikerer hjertesygdom. Derved kan vi forhindre 
problemerne i at blive for store. 

Årligt kontingent i 2022: kr. 370,- 

Læs mere på bagsiden og på www.bygholm-dyr.dk

Bygholm Dyrehospitals 
Sundhedsklub



Vilkår for medlemskab af Bygholm Dyrehospitals Sundhedsklub

Kontingent:
Ved indmelding i sundhedsklubben skal du betale årets kontingent. 
Fremadrettet udsendes opkrævning af kontingent årligt.
Kontingentet vil blive prisreguleret hvert år.

Medlemskab:
Alle hunde, katte og kaniner under tre år kan indmeldes i sundhedsklub-
ben. Medlemskabet er individuelt og kan ikke overflyttes til andre.

Årligt sundhedseftersyn:
Der er i medlemskabet inkluderet et årligt sundhedseftersyn i de år hvor 
hunden, katten eller kaninen ikke skal vaccineres. Dette dækker kun 
eftersyn der ikke er relateret til sygdom. I så fald vil der blive takseret en 
konsultation.

Rabat på foder, legetøj, godbidder og tilbehør:
Denne rabat gælder alle varer i butikken, undtagen kosttilskud, loppemidler 
og plejemidler. Rabatten kan ikke kombineres med andre rabatter.

Negleklip: 
Vi forventer, at negleklip skal kunne udføres uden hjælp fra flere personer 
og uden at kræve bedøvelse. I så fald vil almindelig takst benyttes.

Udmelding: 
Ønsker i ikke længere medlemskab, bedes I kontakte os. Udmelding vil i så 
fald træde i kraft et år efter seneste kontigentbetaling.

Øvrigt:
Vi anbefaler, at i tegner en livsvarig sygeforsikring til at dække eventuelle 
sygdomsmæssige udgifter.




