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‘spaarprogramma(’s) De Graafschap Dierenartsen’  

Wist u dat u als gezelschapsdierenklant gebruik kunt maken van onze 

spaarprogramma’s? Daarmee profiteert u van: 

- korting op Purina voeding  

- korting op Hill’s voeding  

- korting op parasietenmiddelen 

- korting op gebitsverzorgende middelen, m.u.v. voeding  

Door het jaar heen kunnen vanwege acties, de kortingspercentages 

hoger zijn per spaarprogramma. Dit wordt per e-mail, via onze 

website, social media kanalen en in de praktijk aangekondigd. 

Op Purina/Hill’s voeding voor pups en kittens tot de leeftijd van 1 jaar, 

geldt naast de korting in het spaarprogramma Purina/Hill’s, een extra 

directe korting op het puppy/kitten onderhoudsvoer op de factuur. 

De spaarprogramma voorwaarden vindt u op de achterzijde. 

Heeft u interesse om hier gebruik van te maken, dan kunt u 

terecht bij een van onze assistente(n/s) aan de balie. Ook 

kunt u zich hiervoor aanmelden via onze website; scan dan 

de QR code hiernaast. 

Doesburg, Kraakselaan 60, 6981 HH   

Eerbeek, Loubergweg 3, 6961 EJ 

Ruurlo, Borculoseweg 4, 7261 BJ 

Velp, Arnhemsestraatweg 2, 6881 NG 

 

Vorden, Schimmeldijk 1, 7251 MX      

Wehl, Didamseweg 32a, 7031 AM 

Zutphen Centrum, Henri Dunantweg 2, 7201EV 

Zutphen Leesten, Rudolf Steinerlaan 141, 7207 PV 

 
Voor spoed kunt u 24 uur per dag bellen naar tel: 0575-587 888   of   0313-475 162 

 (tussen 22.00 - 8.00uur wordt u automatisch doorgeschakeld naar het Evidensia Dierziekenhuis in Arnhem.) 

Bezoek ook onze website www.degraafschapdierenartsen.nl 

 

http://www.degraafschapdierenartsen.nl/
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Voorwaarden spaarprogramma(΄s):  

- Om gebruik te maken van de spaarprogramma’s, dient u het 

‘Spaarprogramma De Graafschap Dierenartsen’–formulier in te vullen en te 

ondertekenen. 

- Door ondertekenen van bovengenoemd formulier, geeft u toestemming aan 

De Graafschap Dierenartsen om per e-mail geïnformeerd te worden over 

acties van het betreffende spaarprogramma. 

(Mocht u geïnteresseerd zijn in onze diergerelateerde digitale nieuwsbrief, 

dan kunt u zich hiervoor op onze website aanmelden). 

- De spaarprogramma’s: parasietenmiddelen en gebitsverzorgende middelen 

zijn voor onze vaste klanten die jaarlijks een gezondheidscheck laten 

uitvoeren en/of hun huisdier laten vaccineren en/of titeren op één van onze 

praktijken. 

- De spaarprogramma’s worden automatisch verlengd bij een jaarlijkse 

gezondheidscheck, vaccinatie en/of titerbepaling van het huisdier. 

- Indien u niet voldoet aan deze voorwaarden, vervallen de gespaarde 

tegoeden. 

- De kortingen worden automatisch als tegoed op het betreffende digitale 

spaarprogramma bijgeboekt. 

- Het gespaarde bedrag is uitsluitend inwisselbaar tegen producten of 

diensten bij De Graafschap Dierenartsen en kan nimmer omgewisseld 

worden in geld. 

- Niet verzilverde spaartegoeden vervallen na 24 maanden.  

- De gespaarde tegoeden zijn niet overdraagbaar en staan op naam van de 

cliënt. 

- De Graafschap Dierenartsen heeft bij onrechtmatig gebruik het recht het 

spaarprogramma op te heffen. 

- Het spaarbedrag om te verzilveren is per spaarprogramma ingesteld. 

- Voor inzage in het spaarprogramma (het gespaarde bedrag) kunt u 

informeren bij een medewerker van onze praktijk. 

- De Graafschap Dierenartsen behoudt zich het recht om wijzigingen in deze 

algemene voorwaarden aan te brengen.  

 
Uiteraard kunt u ook altijd telefonisch contact opnemen met de praktijk, onze 

assistentes helpen u graag, tel. 0575 - 587 888 of 0313 – 475 162. 

 

https://www.degraafschapdierenartsen.nl/de-graafschap-dierenartsen-digitale-nieuwsbrief

