Wat kost een kitten?

Wij vragen voor een kitten een bijdrage van €120,00.
De volgende zaken zijn hierbij inbegrepen:
•
•
•
•
•

De kittens zijn meerdere keren ontvlooid en ontwormd.
De kittens hebben hun 1e enting met 9 weken gekregen.
De kittens zijn nagekeken door de dierenarts.
De kittens zijn gechipt.
U krijgt het vaccinatie-boekje mee.

Bij Stichting De Kattenmand vinden wij het heel belangrijk dat de kittens ook
gesteriliseerd / gecastreerd worden. Dit is bij ons dan ook verplicht.
U heeft de keuze om dit zelf te laten doen bij een door u geselecteerde
dierenarts, maar juist omdat wij hier zoveel belang aan hechten, kunnen wij u
dit tegen een gereduceerd tarief aanbieden.
U betaalt dit samen met de kosten voor het kitten, u krijgt dan van ons een
verwijsbrief, deze dient u ten tijde van de sterilisatie / castratie mee te nemen
en in te leveren bij de dierenarts.
Let op: Dit gereduceerde tarief kunnen wij u alleen aanbieden als u dit bij
Dierenkliniek Anicura De Waard in Alblasserdam of Nieuw-Lekkerland laat
doen. https://www.dierenkliniekdewaard.nl

Hoe werkt ons plaatsingsbeleid van de kittens?

Heeft u interesse in één of meer kittens?
Stuur dan een email naar dekittenmand@hotmail.com. Als wij uw aanmelding
hebben ontvangen, zullen we u een vragenlijst sturen met vragen betreffende
uw woonsituatie.

Op het moment dat wij kittens hebben, die de leeftijd van 10 weken hebben
bereikt, gaan wij de eerste(n) op de lijst met geïnteresseerden bellen om een
afspraak te maken om kennis te komen maken. Dit zullen we indien mogelijk
zoveel mogelijk op zaterdag inplannen. Wanneer de klik er aan alle kanten is,
spreken we af wanneer de kitten(s) mogen verhuizen. Dit zal in de regel 2
weken later zijn.

Als u verdere informatie wilt, kunt u ons mailen op
dekittenmand@hotmail.com, wij streven ernaar uw mail binnen 1 werkdag te
beantwoorden.
U kunt ons ook bellen van maandag tot en met zaterdag van 17:00-18:00 op
06-14706845.

