VOORWOORD

West-Friesland

Zaterdag
openstelling
Voor u ligt de winteruitgave van ons SterK-magazine met hierin weer veel nuttige informatie
voor u en uw huisdier.
Nieuw personeel
Bij het verschijnen van deze nieuwsbrief is het alweer maanden geleden dat Meggie naar het buitenland
vertrok, zijn de ‘nieuwe’ dierenartsen Femke en Rianne alweer net zo lang aan het werk en beginnen de
klanten ze goed te kennen. Het is mooi te zien hoe nieuw personeel zich een plekje verwerft binnen het
huidige team. We proberen ze zoveel mogelijk vrij te laten maar houden wel de kwaliteitseisen in de gaten.
Ze moeten natuurlijk wel Sterkliniekwaardig werk leveren. Zowel Rianne als Femke hebben zich inmiddels
op vele fronten op een positieve manier laten zien.
Zaterdag open in Stede Broec
Met ingang van 9 januari 2016 is het dan zover:
de locatie in Stede Broec gaat officieel zes dagen
per week open. We voelden een steeds grotere
behoefte aan openstelling op zaterdag en komen onze
klanten daarin nu tegemoet. We gaan op zaterdag
open van 10 - 17 uur: u kunt terecht voor consulten
bij de dierenarts (alleen op afspraak) en natuurlijk
bij de balie voor het afhalen van voer, medicijnen,
anti-vlo-producten en dergelijke. We hopen u hiermee
nog beter van dienst te kunnen zijn.

Sterkliniek dierenartsen
Stede Broec
Bedrijfsweg 2
1613 DX Grootebroek
T: 0228 - 51 51 96
Maandag-vrijdag: 9.00-20.00 uur
Sterkliniek dierenartsen
Hoorn Risdam
Nieuwe Steen 41
1625 HV Hoorn
T: 0229 - 23 59 41
Maandag-donderdag: 8.30-20.00 uur
Vrijdag: 8.30-16.30 uur
Reminder
Volg ons op Facebook en op Twitter!

Wat betreft het tarief voor de zaterdag: op zaterdag wordt hetzelfde consulttarief berekend als door de week.
Dus voor u als eigenaar maakt het financieel niet uit of u op een doordeweekse dag of op een zaterdag een
afspraak maakt. De zaterdagopening geldt vooralsnog alleen voor Grootebroek en niet voor Hoorn Risdam.
Sterkliniek-voeders voor hond en kat
Sinds september hebben we ons eigen merk dierenvoer in huis. Veel gezondheidsproblemen worden
veroorzaakt door een onjuiste voeding. Wij vinden dat de basis voor een goede gezondheid in de voeding ligt
en willen onze cliënten dan ook graag voorzien van goede producten op dit gebied. De Sterkliniek-voeders
kunnen we aanbieden met een zeer gunstige prijs-kwaliteitverhouding. Alle recepten voor de producten van
dit voer staan onder toezicht van een Europees erkend veterinair specialist diervoeding. De eindproducten
worden voortdurend getoetst op de vastgelegde kwaliteitscriteria.
Op deze manier kunnen we de kwaliteit in vele opzichten waarborgen en zijn we verzekerd van diervoeding
volgens de laatste medische inzichten. Ook voor onze diervoeding geldt: ‘Sterk in kwaliteit!’

