
SLUIT NU EEN 
UD-VET SERVICE- 
ABONNEMENT AF 

EN ONTVANG  
HET EERSTE JAAR  
50% KORTING!

Gratis voor iedere bezoeker een cadeaubon t.w.v. € 250 * vraag naar de voorwaarden

DIRECTE RÖNTGEN
Haal nu de nieuwste 
röntgentechnologie  
in huis met gebruik  
van uw bestaande  
röntgentafel

VANAF € 21 PER DAG

  Demotoestellen echografie 
en röntgen

   10 nieuwe IM3 dentale  
apparaten

  10 nieuwe autoclaven

CASH & CARRY 
UITVERKOOP! 

28/10/21
DONDERDAG

12:00 - 20:00 uur
UD-Vet opent kantoor, showwoom 
en servicecentrum in Brussel (Zellik). 
Kom naar de OpenDeurDag en  
profiteer van Uniek aanbiedingen!DAG

OPEN DEUR

Meer informatie: 

www.ud-vet.be

PAG. 9 
PAG. 4

Antwerpen

Gent

Brussel
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UD-Vet

MyLab 9

VANAF € 26,41 PER DAG

Volledig nieuwe 
generatie Esaote MyLab 
echografiesystemen! 

TENMINSTE 
€ 2.000 RETOUR 

VOOR UW 
BESTAANDE 

ECHOSYSTEEM

MyLab X8
   Geschikt voor PREMIUM cardiale en PREMIUM  

abdominale echografie

   Ingebouwde batterij waardoor men continue 

kan scannen

MyLab X7

VANAF € 22,77 PER DAG

  Uitmuntende workflow 

met snelle opstarttijd, 

zero-click technology  

en full-screen modus
  21 inch breedbeeld  

LCD monitor

   Geschikt voor PREMIUM 

cardiale en abdominale 

echografie

   24 inch, volledige  

HD BARCOtm  

breedbeeld  

LCD monitor  

(optioneel)

MyLab X5

   Geschikt voor 2e lijns 

abdominale en  

cardiale echografie

   Europese kwaliteit  

en ergonomisch  

Italiaans design

VANAF € 15,76 PER DAG VANAF € 39,07 PER DAG

1 JAAR EXTRA  
GARANTIE

1 DAG GRATIS  
APPLICATIE

1 GRATIS CURSUS

DAG
OPEN DEUR
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Prijzen zijn alleen geldig op 28 oktober 2021. Exclusief BTW en plaatsing en onder voorbehoud van druk- en zetfouten.

MyLab Omega MyLab Sigma

Informeer naar onze  
applicatietrainingen.  
Wij helpen u graag 
verder! 

VANAF € 20,95 PER DAG

   Draagbaar, geschikt voor  

2e lijns abdominale 

echografie en cardiale 

echografie

   Draagbaar, inzetbaar voor  

2e lijns abdominale  

echografie en cardiale  

echografie

UD-Vet is exclusief distributeur van Esaote echosystemen en partner 

van de meeste opleidingsinstituten voor dierenartsen binnen de 

Benelux. Als marktleider beschikt UD-Vet over eigen dierenartsen om u 

te informeren, demonstreren en opleiden in echografie voor abdominale 

en cardio toepassingen. Zo ondersteunen wij u voor, tijdens en na de 

aankoop van uw toestel. En brengen wij u waar mogelijk op een hoger 

niveau voor optimale diergeneeskunde. 

U als tevreden gebruiker bent ons uitgangspunt om waar mogelijk de  

rol van echografie binnen de veterinaire diagnostiek te optimaliseren. 

Met eigen applicatiespecialisten, opleidingen als de MyLabFamily Dagen 

en partners als Neo-Animalia voor geaccrediteerde opleidingen 

ondersteunen wij u waar mogelijk. 

Uniek opleidingsaanbod

De opleidingen die worden aangeboden zijn officieel geaccrediteerde 

opleidingen voor dierenartsen en assistenten. Het aanbod loopt uiteen 

van basisopleidingen echografie tot meer specialistische opleidingen 

voor het lokaliseren van ‘lastige’ organen. Door de samenwerking  

met de diverse grote partijen biedt UD-Vet een ruim aanbod aan 

opleidingen. UD-Vet werkt samen met 

Neoanimalia, Vetami, Academy voor Dier-

geneeskunde en IVC Evidensia Academy.

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie?  

Neem dan contact op met uw accountmanager  

of stuur een mail naar info@ud-vet.be.

UD-Vet gaat voor de beste producten,  
instructie en opleiding

VANAF € 14,31 PER DAG

Ineke de Wilde
Dierenarts
Applicatiespecialist echografie 

T  06 82 11 04 63 

E ineke@ud-vet.nl

Joost Holthof
Applicatiespecialist medische 

beeldvormende apparatuur

T 06 51 27 97 61 

E joost@ud-vet.nl

LAAGSTEPRIJSGARANTIE Elders goedkoper?Wij betalenhet verschilterug!
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UD-Vet

Overschakelen naar volledige  
directe röntgen!
UD-VET DR röntgensysteem!

VANAF € 37,14 PER DAG

VAN € 41.995

 Hoogfrequente generator

 32 kW voor netspanning 230 V

 kV bereik van 40 – 125 kV

 mA bereik van 50 – 400 mA

 maximaal 320 mAs

 XenOR DR panel 43 x 43 cm

  Opname-oppervlak 43,3 x 43,3 cm

 Pixelgrootte 154 µm

  Pixelmatrix 2816 (h) x 2304 (h)

  CsI scintillator voor perfecte beeldkwaliteit

LAAGSTEPRIJSGARANTIE Elders goedkoper?Wij betalenhet verschilterug!

DR Vieworks 17x17”  
wired DR panel

VRAAG NAAR DE LAAGSTE PRIJS 
BIJ ONZE ACCOUNTMANAGERS

Amadeo V-DR Mini II met 17x17” Csi detector

+ UD-VET SERVICE-
ABONNEMENT HET 
EERSTE JAAR 50% 

KORTING!

DAG
OPEN DEUR

 Opleiding met applicatiespecialist

  Koppeling met patient management software

 Integratie met bestaande generator

 Touchscreen controlescherm

 Hoge resolutie (140µm)

 2de scherm (optie) voor diagnostiek

VANAF € 32,50 PER DAG

VAN € 34.995

  Het allround systeem voor direct röntgen

   Aansluitbaar op netspanning

   Zeer hoogwaardig paneel

   Uiterst compact systeem

   Eenvoudig te bedienen software 

Optioneel: Haal nu de nieuwste röntgentechnologie 
in huis met gebruik van uw bestaande röntgentafel.  
Vanaf € 21 per dag.
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Prijzen zijn alleen geldig op 28 oktober 2021. Exclusief BTW en plaatsing en onder voorbehoud van druk- en zetfouten.

UD-Vet introduceert de VETA 3  
en de VETA 5 van Mindray
Mindray is een van de meest toonaangevende wereldwijde leveranciers 

van medische apparatuur. Meer dan 10.000 mede werkers in 30 landen 

werken elke dag opnieuw aan de beste medische oplossingen. In de 

Benelux is Mindray marktleider op het gebied van veterinaire anesthesie.

  NIEUW! Unieke beademingsventilator welke elektronisch 

aangedreven wordt door een krachtige turbine, geen aandrijfgas 

nodig middels perslucht. 8-inch aanraakscherm, intuïtieve 

bediening en efficiënte interactie. 

    Engine nr.1 met riem en snoer

   DriveShaft 1.20 meter

   Flexxidisc curved Twist

   Extension Long

   RVS borstel met emmerhouder

   Transportkoffer

    Evolution Engine met Jacket

   DriveShaft 1.20 meter

   Flexxidisc curved Twist

   Extension Long

   RVS borstel met emmerhouder

   Transportkoffer

    Ook verkrijgbaar met 

waterkoeling!

VETA 3

VETA 5

VRAAG NAAR DE LAAGSTE PRIJS 
BIJ ONZE ACCOUNTMANAGERS

HDE Basisset Dentaal paard HDE Basisset Dentaal (draadloos)

NU VOOR € 3.095,- NU VOOR € 5.195,- 
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UD-Vet

Profiteer van onze 
najaarsaanbiedingen! 

Onderzoektafel X-line 
basic

Dr. Fritz endoscopie-
systemen

   Uitgevoerd met vlak RVS  

werkblad 130 x 60 cm

   Beschikt over 5 laden, is 

eenvoudig te installeren en 

in gebruik

QR NewTom 5G XL CBCT VET / 7G 

   Inclusief praktijkontwerp en evt 

verbouwing

   Kopen of leasen mogelijk tegen 

aantrekkelijke voorwaarden. Rendabel 

vanaf 2 à 3 opnames per week.

€ 84.500,- 

LEVERBAAR VANAF

€ 2.095,- 

van € 2.179,-

NU COMPLEET  
VANAF

Afgebeelde wielen zijn optioneel.

Castellini B-autoclaaf C22

NU VOOR € 4.450,- 

VAN € 5.950,-

VRAAG NAAR DE OPENDEURDAG  
AANBIEDING BIJ ONZE ACCOUNTMANAGERS

7G

LAAGSTEPRIJSGARANTIE Elders goedkoper?Wij betalenhet verschilterug!

DAG
OPEN DEUR
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Prijzen zijn alleen geldig op 28 oktober 2021. Exclusief BTW en plaatsing en onder voorbehoud van druk- en zetfouten.

Super moderne opnameverblijven
Het dierenwelzijn krijgt steeds meer aandacht. De zorg 

vraagt om nieuwe, diervriendelijke oplossingen. In samen-

werking met een groep dierengeneeskundigen heeft een 

team van ontwerpers een reeks van moderne opname-

verblijven ontwikkeld. Onze opnameverblijven bieden 

optimaal comfort aan de dieren en de diergeneeskundigen. 

De verblijven zijn in verschillende maten/uitvoeringen te 

leveren, geschikt voor short- en/of longstay. 

      Optimale verblijfcondities: verwarming, verlichting, ventilatie, zuurstof en camerabewaking

  Eenvoudige bediening: automatische besturing of besturing op afstand

  Hoogwaardige afwerking: 100% waterbestendig, slijtvast, chemisch resistent en geluiddempend  

DE OPSTELLING WORDT OP MAAT GEMAAKT! 
VRAAG WAT DE MOGELIJKHEDEN ZIJN
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UD-Vet

Hier vindt u gebruikte apparatuur, demo- en showroom-

modellen van UD-Vet. Klaar voor een volgend leven! De 

producten zijn uiterst duurzaam en voldoen aan alle heden-

daagse richtlijnen en eisen, waardoor u ze nog vele jaren 

probleemloos kunt gebruiken. Hiermee spaart u het  milieu 

en ook uw portemonnee! Sommige producten hebben al 

ervaring in een andere praktijk, andere producten zitten nog 

nieuw in de doos. Hieronder staat slechts een kleine  selectie. 

Ga naar www.ud-vet.be en neem een kijkje in de webshop  

bij Next Life Occasion Center voor meer aanbiedingen!

Neem een kijkje in de webshop bij Next Life Occasion Center

UD-Vet Next Life Occasion Center

Vitaflex

Occasion; bouwjaar 2016 
Garantieperiode: 3 maanden.

€ 9.995

Leonardo mini

Met DR paneel en lader. 
Showroom model. 
Garantieperiode: 6 maanden.

€ 28.995

Novex binoculaire 
BBS Led

Monoculaire biologische 
microscoop

€ 728,60

Esaote Mylab Class C 
zonder probes

Occasion
Garantieperiode: 6 maanden.

€ 1.500

Divario CR-F

Met voeding en 2 cassettes 14’x17’  
en 14’x10’

€ 7.870

Röntgenbron MEX 20

Showroom model
Garantieperiode: 6 maanden.

€ 4.995

Esaote probe

SC3123 MicroConvex Probe 
Occasion
Garantieperiode: 6 maanden.

€ 4.800

Röntgentafel TKF-2Image Vet 4G

Nieuw uit de doos!
Garantieperiode: 12 maanden.

€ 3.150

Excl. afneembare röntgenbron.
Garantieperiode: 6 maanden.

€ 2.495

Opname kooi

Garantieperiode: 3 maanden.

€ 2.000
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Prijzen zijn alleen geldig op 28 oktober 2021. Exclusief BTW en plaatsing en onder voorbehoud van druk- en zetfouten.

UD-Vet Serviceabonnement

Voordelen van een serviceabonnement

   Onze Helpdesk is 365 dagen per jaar, 24 uur per dag bereikbaar;

   Kortingen oplopend tot 25% op preventief onderhoud;

   Bij storingen zijn wij binnen 4 tot 8 werkuren ter plaatse;

   Gratis vervangende apparatuur bij storingen;

   Verlenging van de fabrieksgarantie;

   U voldoet aan de geldende wet- en regelgeving;

   Alle voordelen staan opgesomd in onderstaande tabel.

U bent een professional en u heeft geïnvesteerd in profes-
sionele apparatuur. U wilt optimale geneeskundige zorg 
verlenen en wilt uw patiënten behandelen met apparatuur 
in topconditie. U wilt voldoen aan de geldende wet- en 
regelgeving en bij calamiteiten kunnen vertrouwen op 
snelle service. Met een Serviceabonnement heeft u naast 
periodiek onderhoud recht op 24/7 ondersteuning door 
onze Servicedesk en 30 service technici. Zo profiteert u  
van snelle service en gegarandeerde responsetijden binnen 
4 tot 8 werkuren en heeft u recht op gratis vervangende 
apparatuur. En krijgt u altijd voorrang op collega’s zonder 
Serviceabonnement. Zo weet u dat u onze prioriteit bent.  
Tot slot ontvangt u het gehele jaar door 20% tot 25% 
korting op ons voorrijtarief en arbeidsloon.

Het 
eerste 

jaar 50% 
korting 

VOORDELEN SERVICEABONNEMENT

Servicedesk en Storingsdienst Geen abonnement Serviceabonnement

Servicedesk en 1e lijns storingsdienst 24/7 ✘ ✔

2e lijns storingsdienst ✘ ✔

Voorrang bij preventief en correctief onderhoud ✘ ✔

Gegarandeerde reactietijd ✘ Binnen 4 tot 8 werkuren

Jaarlijks preventief onderhoud en software updates ✘ ✔

Vermindering uitval apparatuur ✘ ✔

Verlenging levensduur apparatuur ✘ ✔

Voldoen aan wetgeving en richtlijnen ✘ ✔

Verlenging fabrieksgarantie mogelijk ✘ ✔

Verlengde garantie op reparaties en onderhoud ✘ 2 weken

Gratis vervangende apparatuur ✘ ✔

20% korting op voorrijtarief en arbeidsloon bij eenjarig abonnement ✘ ✔

25% korting op voorrijtarief en arbeidsloon bij vijfjarig abonnement ✘ ✔

50% korting op abonnementstarief bij nieuwe apparatuur gedurende het eerste jaar ✘ ✔

24/7 servicedesk en storingsdienst 365 dagen per jaar ✘ Optioneel
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UD-Vet

UD-Vet gegarandeerd goed!  
Onze 5 garanties*:

  Fabrieksgarantie
Tot 3 jaar fabrieksgarantie op uw apparatuur. 

  Ontwerpgarantie 
Uw wensen, onze ervaring. Gratis 2 ontwerpen van uw nieuwe praktijk.

  Financieringsgarantie
Wij financieren uw praktijk tegen de beste condities.  

Gratis 2 leaseoffertes van bekende financiële instellingen.

  Servicegarantie
Wij staan borg voor snelle service en gedegen onderhoud. Onze 25  

servicetechnici zijn gegarandeerd binnen 4 tot 8 uur ter plekke.

  Prijsgarantie
Onze laagste prijsgarantie. Vindt u binnen 4 weken hetzelfde product  

tegen een lagere prijs, krijgt u het verschil van ons terug.

* Vraag naar de voorwaarden.

Turn-key totaalinrichting 
Uw wensen onze ervaring

Van apparatuur tot praktijkinrichting.
Advies, ontwerp, financiering, installatie 
en service

Praktijk prijsvoorbeeldSpreekkamer 

€ 6.395,-

Laboratorium  

€ 4.395,-

Röntgen  

€ 45.995,-

Dentaal  

€ 9.495,-

Operatiekamer  

€ 22.995,-

Reiniging  

€ 4.327,-

Opname  

€ 6.495,-

Financiering en leasing 

€ 
0,-

Praktijktekening 

€ 
0,-

Projectmanagement 

€ 
0,-

Turn-key installatie 

€ 
0,-

Training en instructie 

€ 
0,-

------------------------------------------------------------------------

Subtotaal exclusief röntgen  
€  54.000,-

Totaal inclusief röntgen  

€  99.995,-

Complete praktijk inclusief röntgen € 1.923,- per maand (60 maanden)

Complete praktijk inclusief röntgen € 96,17 per werkdag (60 maanden)

Praktijk prijsvoorbeeld
Spreekkamer 

€ 3.795,-
Laboratorium  

€ 2.295,-
Röntgen  

€ 28.995,-
Dentaal  

€ 7.575,-
Operatiekamer  

€ 12.995,-
Reiniging  

€ 4.995,-
Opname  

€ 4.495,-
Financiering en leasing 

€ 0,-
Praktijktekening 

€ 0,-
Projectmanagement 

€ 0,-
Turn-key installatie 

€ 0,-
Training en instructie 

€ 0,-
------------------------------------------------------------------------
Subtotaal exclusief röntgen  

€ 36.150,-
Totaal inclusief röntgen  

€ 65.145,-
Complete praktijk inclusief röntgen € 1.253,- per maand (60 maanden)

Complete praktijk inclusief röntgen € 62,65 per werkdag (60 maanden)

Praktijk prijsvoorbeeld

Spreekkamer € 2.495,-

Laboratorium  € 995,-

Röntgen  
€ 25.995,-

Dentaal  
€ 3.195,-

Operatiekamer  € 5.495,-

Reiniging  
€ 4.195,-

Opname  
€ 2.495,-

Financiering en leasing € 0,-

Praktijktekening € 0,-

Projectmanagement € 0,-

Turn-key installatie € 0,-

Training en instructie € 0,-

------------------------------------------------------------------------

Subtotaal exclusief röntgen  € 18.870,-

Totaal inclusief röntgen  € 44.865,-

Complete praktijk inclusief röntgen € 863,- per maand (60 maanden)

Complete praktijk inclusief röntgen € 43,15 per werkdag (60 maanden)

DAG
OPEN DEUR
DAG
OPEN DEUR
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Prijzen zijn alleen geldig op 28 oktober 2021. Exclusief BTW en plaatsing en onder voorbehoud van druk- en zetfouten.

Profiteer nu van onze  
OpenDeurDag aanbiedingen!

IM3 Piezo P6 LED scaler IM3 GS Deluxe LED IM3 Ultra S piezo  
ultrasonic scaler    Compact en betaalbaar. Nu ook 

verkrijgbaar met LED verlichting!
     Olievrije, stille compressor
     LED 360˚ swivel handstuk
     Low speed handstuk
     3-weg spuitstuk
     Dubbel flessensysteem

    Upgrade van uw huidige  
tandheelkundige station

      Te gebruiken met alle IM3 lucht  
aangedreven tandheelkundige  
eenheden

   Gratis praktijkontwerp en  
gebouwanalyse 
Wij beoordelen uw mogelijk (nieuwe) gebouw  

en verzorgen interieurontwerpen. Vraag om de  

referentiebrochure voor meer inspiratie.

   Gratis businessplan! 
Wij kunnen u helpen met uw businessplan.  

Een succesvolle start van een onderneming  

begint bij een goed businessplan. 

   Gratis beveiligingsadvies 
Hoe beschermt u uw medewerkers, apparatuur en 

uzelf tijdens en buiten de reguliere openingstijden?

   De ruimste financierings
mogelijkheden 
Nu de eerste 6 maanden aflossingsvrij!

Wilt u een nieuwe praktijk starten? Wij helpen u graag!

VRAAG NAAR DE LAAGSTE PRIJS 
BIJ ONZE ACCOUNTMANAGERSNU VANAF € 4.695,- 

VAN € 5.078,95

VRAAG NAAR DE OPENDEURDAG  
AANBIEDING BIJ ONZE ACCOUNTMANAGERS



UD-Vet is de enige veterinaire leverancier van apparatuur die:

UD-Vet
Z3 Doornveld 123, 1731 Zellik 
T 02 660 1630

info@ud-vet.be  | www.ud-vet.be
info@ud-vet.nl  | www.ud-vet.nl  

   Als totaalleverancier in eigen beheer digitale (CBCT, röntgen, echografie, endoscopie, laparoscopie,  
fysiotherapie) systemen en apparatuur kan installeren en onderhouden

    Met onze serviceorganisatie bestaande uit meer dan 25 service technici service en onderhoud kan  
verlenen en gegarandeerd binnen 4 tot 8 werkuren ter plekke is

    Met onze tekenaar en project managers turn-key totaalinrichting de (ver-)bouw van uw praktijk  
kan verzorgen inclusief tekenwerk, project management, installatie en instructie

    Laagste prijsgarantie biedt op het gehele assortiment en de beschikking heeft over bruikleen  
en betaalbare occasion apparatuur

   Afspraken heeft met zeven financiële instellingen en daarmee de ruimste financial, operational  
leasing en huurmogelijkheden biedt met de grootste kans op een haalbare en betaalbare financiering

   Gegarandeerd de beste service met een Serviceabonnement (SEA) met 25% korting op voorrijtarief en arbeidsloon,  
gratis bruikleenapparatuur en bij storingen binnen 4 tot 8 werkuren ter plaatse. 

Han Huizenga 
Project Coördinator
T  +31 (0)6 23 84 98 47  
E han@ud-vet.nl

Drs. Remon J. van Rijn MBA 
Directeur
T +31 (0)6 51 19 15 58 
E remon@ud-vet.nl 

 Jelte Veldman 
Sr. Projectmanager
T  +31 (0)6 51 35 86 29 
E jelte@ud-vet.nl

Michel Bruyère
Project Coördinator (NL/FR)

T  0470 04 16 66
E michel@ud-vet.be

Steven Scheire
Servicemonteur

T  02 660 1630
E info@ud-vet.be

Sophie Hooghuys
Accountmanager (NL/FR)

T  0470 72 27 22
E sophie@ud-vet.be

 Jan van Genechten 
Accountmanager (NL/FR) 
 
T  0472 38 15 13  
E jan@ud-vet.be

Stefan Donker
Accountmanager
T  +31 (0)6 55 89 08 18  
E stefan@ud-vet.nl

Rinske Knoop
Accountmanager
T  +31 (0)6 23 18 18 34
E rinske@ud-vet.nl

Floor Aalbers-Rosman 
Accountmanager
T +31 (0)30 241 42 46
E info@ud-vet.nl

Patrick Messchaert 
Accountmanager
T +31 (0)6 12 58 23 44
E patrick@ud-vet.nl

Joost Holthof
Applicatiespecialist medische  
beeldvormende apparatuur
T +31 (0)6 51 27 97 61 
E joost@ud-vet.nl

Ineke de Wilde
Dierenarts
Applicatiespecialist 
echografie 
T  +31 (0)6 82 11 04 63 
E ineke@ud-vet.nl

Ronald van den Boomen 
Accountmanager (NL)
 
T  0470 03 31 45
E ronald@ud-vet.be


