Kom
langs of
maak een
afspraak

OPEN HUIS

DAGEN

Graag ontvangen wij u in alle rust
en ruimte volgens de RIVM richtlijnen.
Geef uw voorkeur aan voor een tijdstip
via www.ud-vet.nl/openhuisdagen of
stuur een e-mail naar info@ud-vet.nl
Of maak een afspraak met een adviseur
bij ons in de showroom of bij u op de
praktijk, ook buiten kantoortijden mogelijk.

Ter vervanging van deelname
aan ExpoVet 2020 presenteert
UD-Vet de Open Huis Dagen

Woensdag 21 oktober
16:00 - 20:00 uur

Donderdag 29 oktober
16:00 - 20:00 uur

	Gratis voor iedere bezoeker een cadeaubon t.w.v. € 250 (Bij besteding vanaf € 1.000)
	Alleen tijdens de Open Huis dagen: bij inrichting van uw

nieuwe of vernieuwde praktijk een gratis alarmsysteem!
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INDIVIDUELE
KENNISSESSIES
MET EXPERTS
Interieurarchitect
Financieel adviseur
Gratis businessplan
Gratis besparingsanalyse
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KOOP NU EN
BETAAL IN

2021
Vraag ons om een
leasevoorstel

CASH & CARRY
UITVERKOOP!
 emotoestellen
D
echografie en röntgen
10 nieuwe IM3 dentale
apparaten
10 nieuwe autoclaven

Open Huis Dagen gratis Expert
Kennissessies op uw verzoek

Unieke Open Huis aanbiedingen
IM3 dentale behandelunit

BIJ ONS
IN DE
SHOWROOM
OF BIJ U IN DE
PRAKTIJK

U leert het meest van individuele gesprekken met experts helemaal toegespitst op uw situatie.
Met ruim 15 jaar ervaring beschikt UD-Vet over een groot netwerk specialisten welke graag met
u om tafel gaan en u persoonlijk op maat adviseren. Meerdere gesprekken met specialisten mogelijk.

IM3 is wereldwijd marktleider op het gebied van dentale behandelapparatuur
voor gezelschapsdieren. Met meer dan 25 jaar ervaring blinken de IM3 dentale
units uit in kwaliteit, gebruiksvriendelijkheid en duurzaamheid.

U geeft aan welk vrijblijvend gesprek u wanneer wilt voeren en wij proberen uw ideale programma samen

IM3 GS Deluxe LED uitgevoerd met:
	Olievrije, stille compressor
	LED 360˚ swivel handstuk
	Low speed handstuk
	3-weg spuitstuk
	Dubbel flessensysteem

te stellen. Zo combineren wij uw wensen met onze ervaring. Aanmelden kan via uw accountmanager,
een email naar info@ud-vet.nl of onze website www.ud-vet.nl/openhuisdagen.

Geef aan in welk onderwerp u geïnteresseerd bent en het tijdstip van uw voorkeur en UD-Vet
zorgt dat een ervaren vakspecialist voor uw beschikbaar is.
	Gratis twee interieurontwerpen en gesprek met interieurarchitect
	Gratis twee financieringsvoorstellen en gesprek met financieel adviseur

NU MET EXTRA GRATIS
HIGH SPEED HANDSTUK

VAN

€ 5.078,95

NU VOOR

€ 4.395,-

	Gratis handleiding en business plan voor het starten van een praktijk
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	Gratis besparingsanalyse op alle facilitaire praktijkkosten

UD-VET DR volledig geïntegreerd rontgensysteem!

Kennissessies inplannen? Bel ons op 030 241 42 46 of meld u aan via www.ud-vet.nl/openhuisdagen

Vuil systeem voor direct röntgen
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€ 34.995

VANAF

€ 567 P/MND
Prijzen zijn exclusief BTW en plaatsing en onder voorbehoud van druk- en zetfouten.

Volledig nieuwe
generatie Esaote MyLab
echografiesystemen!

1 JAAR
EXTRA
GARANTIE

TENMINSTE
€ 2.000 RETOUR
VOOR UW
BESTAANDE
ECHOSYSTEEM

MyLab X5
	Geschikt voor 2e lijns abdominale echografie en cardiale echografie
	21 inch breedbeeld LCD monitor
	Europese kwaliteit en ergonomisch Italiaans design
Plus alle standaard opties

MyLab 9
VETERINAIRE BESTSELLER!

	Geschikt voor PREMIUM cardiale en PREMIUM abdominale echografie
	24 inch, volledige HD BARCO™ breedbeeld LCD monitor (optioneel)
	Het gemakkelijkste bestuurbare echosysteem op de markt

BETAAL
IN 2020

	Uitgebreide en draadloze connectiviteitsmogelijkheden

BETAAL
IN 2021

	Plaatst CT, MRI, PET beelden side-by-side met real-time Ultrasound

€0

€ 15,76 PER DAG

	Uitgebreide probe portfolio met nieuwe Single-Crystal Cardiale en
Abdominale IQ-probes side-by-side met real-time ultrasound.

Investeer en maak gebruik van KIA!
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Uw extra voordeel loopt op tot € 8.000,- netto per jaar! Vraag ons naar de fiscale mogelijkheden.
U komt in aanmerking voor kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) tot € 16.307,- als u nu investeert in apparatuur.
BETAAL
IN 2020
BETAAL
IN 2021

€0

€ 39,07PER DAG

MyLab X8

BETAAL
IN 2020
BETAAL
IN 2021

UD-Vet

Het bedrag dat u van de winst mag aftrekken, is afhankelijk van het totaalbedrag dat u per onderneming hebt geïnvesteerd.

IMAGING EXPERT’S CHOICE

€0

€ 26,41 PER DAG

MyLab X7

BETAAL
IN 2020
BETAAL
IN 2021

€0

€ 22,77 PER DAG

MyLab Omega

BETAAL
IN 2020
BETAAL
IN 2021

€0

€ 20,95 PER DAG

Kijk op www.belastingdienst.nl of bel ons voor meer informatie: 030 241 42 46.

MyLab Sigma

BETAAL
IN 2020
BETAAL
IN 2021

€0

€ 14,91 PER DAG

MyLab Delta

BETAAL
IN 2020
BETAAL
IN 2021

€0

€ 14,31 PER DAG

MyLabOne

BETAAL
IN 2020

€0

BETAAL
IN 2021

€ 8,26 PER DAG

Prijzen zijn exclusief BTW en plaatsing en onder voorbehoud van druk- en zetfouten.
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KOOP NU EN
BETAAL IN

Unieke aanbiedingen
nieuw en gebruikt!
O&R Medici 17 x 17”
wired retrofit panel
	Perkin-Elmer Detector panel
	Opnamevlak 43,2 x 43,2 cm
	Pixelgrootte 100 µm
	Oplossend vermogen 5 lp/mm
	Inclusief 24 maanden garantie

Melag 23V-S
	3 programma’s met een piek
van 121˚of 134˚
	een voor- en navacuüm
	Inclusief 2 instrumententrays

2021
Vraag ons om een
leasevoorstel

Castellini
B-autoclaaf C22

Kom
langs of
maak een
afspraak

Turn-key totaalinrichting
Uw wensen onze ervaring.

OPEN HUIS

DAGEN
UD-VET

WO 21 & DO 29 OKTOBER

	Beschikt over 5 laden, is eenvoudig
te installeren en in gebruik

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

6
VAN

VRAAG NAAR DE LAAGSTE PRIJS
BIJ ONZE ACCOUNTMANAGERS

QR NewTom 5G XL VET
	Inclusief praktijkontwerp en evt verbouwing

VRAAG NAAR DE LAAGSTE PRIJS
BIJ ONZE ACCOUNTMANAGERS

Opnamekooien Polyester
	Modulaire opbouw

€ 5.950,-

NU VOOR

€ 4.450,-

Companion Laser CTX
	Laser type: Class IV, Solid StateLaser

UD-Vet gegarandeerd goed!
Onze 5 garanties*:
F
 abrieksgarantie
Tot 3 jaar fabrieksgarantie op uw apparatuur.

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

F
 inancieringsgarantie
Wij financieren uw praktijk tegen de beste condities.
Gratis 2 leaseoffertes van bekende financiële instellingen.

S
 ervicegarantie
Wij staan borg voor snelle service en gedegen onderhoud. Onze 25
servicetechnici zijn gegarandeerd binnen 4 tot 8 uur ter plekke.

P
 rijsgarantie
VAN

VRAAG NAAR DE LAAGSTE PRIJS
BIJ ONZE ACCOUNTMANAGERS

UD-Vet

VRAAG NAAR DE VERSCHILLENDE
VARIANTEN
LUXE
VANAF VAN BASIS TOT
PER
DAG

€ 37,05

€ 18.900,-

NU VANAF

€ 12.955,-

Onze laagste prijsgarantie. Vindt u binnen 4 weken hetzelfde product
tegen een lagere prijs, krijgt u het verschil van ons terug.
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* Vraag naar de voorwaarden.

Prijzen zijn exclusief BTW en plaatsing en onder voorbehoud van druk- en zetfouten.

7

UD-Vet Next Life Occasion Center
Hier vindt u gebruikte dentale apparatuur, demo- en show-

en ook uw portemonnee! Sommige producten hebben al

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

ervaring in een andere praktijk, andere producten zitten nog

producten zijn uiterst duurzaam en voldoen aan alle heden

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

daagse richtlijnen en eisen, waardoor u ze nog vele jaren
probleemloos kunt gebruiken. Hiermee spaart u het milieu

Esaote Mylab Delta Esaote Mylab 6

Operatietafels
Veelzijdig, voordelig, volledig
Standard-Line behandeltafel (basic)

Operatietafel V-top Ergo Pro

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

Geheel vervaardigd uit gezandstraald en gepoedercoat

De ideale operatietafel voor iedere gezelschapsdieren-

bij Next Life Occasion Center voor meer aanbiedingen!

metaal. Het RVS blad is 130 bij 60 cm en is standaard aan

kliniek. Elektrisch in hoogte verstelbaar met een RVS

beide zijden voorzien van een monorail.

blad welke in 2 delen afzonderlijk in een V-positie gezet

De tafel is in hoogte verstelbaar

kan worden. Trendelburg

van 58 tot 113 cm met

en antitrendelburg kantelbaar.

elektrisch of hydraulisch

Hoogte verstelbaar van

hefsysteem.

65 cm tot 115 cm.

Esaote Mylab Gamma Esaote Mylab One

Esaote Mylab5

LEVERBAAR VANAF

€ 1.650,-

Meerprijs voetbediening € 200,Afgebeelde wielen zijn optioneel.
NU COMPLEET
VANAF

€ 3.495,9
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Nieuw uit de doos.
Garantieperiode: 12 maanden.

€ 27.981

Newtom 5G XL

Demomodel.
Garantieperiode: 6 maanden.

€ 17.550

Leonardo mini

Demomodel.
Garantieperiode: 6 maanden.

€ 17.950

Vitaflex

Nieuw!
Garantieperiode: 12 maanden.

€ 9.500

GS de Luxe

Onderzoektafel X-line basic

Column Line tafel

€ 6.450

Kwalitatief hoogwaardige behandeltafel van Nederlands

Naast de conventionele onderstellen (schaar of

Acteon X-mind

fabricaat. Leverbaar met elektrische en hydraulische voet

comfort) leveren wij u ook de vertrouwde column line

bediening en nu ook als accuversie. In hoogte verstelbaar

(x-voet) tafels.

van 30 cm tot 110 cm. Uitgevoerd met vlak RVS werkblad

De ergonomisch

van 130 x 60 cm.

gevormde voet maakt

Garantieperiode: 6 maanden.

het mogelijk om dicht op
de tafel te komen zitten
met bijvoorbeeld een tabouret

VETERINAIRE BESTSELLER!

Garantieperiode: 36 maanden.

€ 115.000

Garantieperiode: 6 maanden.

Garantieperiode: 6 maanden.

€ 28.995

€ 9.995

Met P6 scaler en hand en hoekstukken Garantieperiode: 6 maanden.
Garantieperiode: 6 maanden.

€ 3.995

€ 1.995

Neem een kijkje in de webshop bij Next Life Occasion Center
UD-Vet

van € 2.179,NU COMPLEET
VANAF

€ 1.995,-

voor optimaal gemak.

LEVERBAAR VANAF

€ 1.899,Prijzen zijn exclusief BTW en plaatsing en onder voorbehoud van druk- en zetfouten.

UD-Vet Serviceabonnement
In uw praktijk gebruikt u voor de behandeling van uw
patiënten geavanceerde medische apparatuur. Volgens
de Kern Energie Wet (KEW) en de Wet Infectie Preventie

UD-Vet Kern Energie Wet (KEW)
Volgens de Kern Energie Wet (KEW) is

Voordelen van een serviceabonnement

(WIP-)richtlijn is periodiek onderhoud van kritische

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

apparatuur vereist.

	 Kortingen oplopend tot wel 15% op preventief onderhoud;

een actueel KEW-dossier benodigd. Zo
voldoet u aan de wetgeving en beschermt

Graag nemen wij onze verantwoording door u hierbij te

u uzelf, uw medewerkers, uw cliënten en

ontzorgen. Of het nu gaat om het aanleggen van een dossier,

patiënten en eventuele omwonenden.

uitvoeren van jaarlijkse controlemetingen tot aan het maken

	 Bij storingen zijn wij binnen 4 tot 8 werkuren ter plaatse;
	 Gratis vervangende apparatuur bij storingen;
	 Verlenging van de fabrieksgarantie tot wel 3 jaar;
	 U voldoet aan de geldende wet- en regelgeving (KEW en WIP);
	 Alle voordelen staan opgesomd in onderstaande tabel.
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van een complete praktijktekening, UD-Vet heeft het
De regelgeving hieromtrent is sinds februari 2018 gewijzigd

in huis en begeleidt u door het gehele proces. Wellicht heeft

en aangescherpt. Sinds begin 2020 is de overgangsperiode

u alles al prima op orde en hoeft u alleen maar de jaarlijkse

voorbij en voert de ANVS strikte controles uit. Wij zijn verplicht

controleplicht te bewaken. Ook dit kunnen wij voor u

u dit te melden, u bent verantwoordelijk voor de registratie en

verzorgen en als we het kunnen combineren met het jaarlijks

uitvoering hiervan.

regulier onderhoud bespaart u ook nog eens op de voor
rijkosten en arbeid.

Voor meer informatie zie de website van de Autoriteit

VOORDELEN SERVICEABONNEMENT EN KEW

Hoe kunt u aan de
Kern Energie Wet voldoen?

Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS).

Dit voordeel kan oplopen tot wel € 300

Servicedesk en Storingsdienst

Geen abonnement

Comfort abonnement

1e lijns storingsdienst 8:00 - 17:00 uur

✔

✔

1e lijns storingsdienst buiten kantoortijden 24/7

✘

✔

abonnement bespaart u niet alleen op KEW kosten, maar ook

2e lijns storingsdienst

✘

✔

nog eens tot 15% korting op arbeid en voorrijkosten.

Voorrang bij storingsmeldingen

✘

✔

Reactietijd bij storingen

Binnen 1 tot 3 werkdagen Binnen 4 tot 8 werkuren

Wij maken voor u een voorstel op maat. Met een preventief

Preventief onderhoud
Jaarlijks preventief onderhoud

✘

✔

Vermindering uitval apparatuur

✘

✔

Verlenging levensduur apparatuur

✘

✔

Voorrang bij planning preventief onderhoud

✘

✔

Voldoen aan wetgeving en richtlijnen

✘

✔

Verlengde fabrieksgarantie

✘

✔

Verlengde garantie op reparaties en onderhoud

✘

2 weken

✘

✔

Kortingen voorrijden, arbeidsloon en onderhoudsets
Gratis vervangende apparatuur bij storingen
Korting op voorrijtarief bij onderhoud

✘

10%

Korting op arbeidsloon bij onderhoud

✘

10%

Korting op onderhoudsets

✘

10%

Korting voorrijtarief en arbeidsloon obv contractduur

✘

✔ 2% tot 5%

Vast bedrag per jaar en beter voorspelbare exploitatiekosten

✘

✔

UD-Vet

OPEN HUIS

DAGEN
UD-VET

WO 21 & DO 29 OKTOBER

Graag ontvangen wij u in alle rust en ruimte volgens de RIVM richtlijnen.
Geef uw voorkeur aan voor een tijdstip via www.ud-vet.nl/
openhuisdagen of stuur een e-mail naar info@ud-vet.nl
Of maak een afspraak met een adviseur bij ons in de showroom of bij u
op de praktijk, ook buiten kantoortijden mogelijk.
Prijzen zijn exclusief BTW en plaatsing en onder voorbehoud van druk- en zetfouten.
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Unieke Open Huis aanbiedingen
Dr. Fritz endoscopiesystemen

IM3 dentale röntgenscanner CR7

Geheel vernieuwd in het assortiment van UD-Vet is het

	Folieformaten 0 t/m 5

laproscopiesysteem van Dr. Fritz. Dit state

	Effectieve resolutie 24 LP/MM

of art systeem bevat alle onderdelen die

	Gewicht 6,5 kg

u in uw dagelijkse praktijk nodig heeft

	Afmetingen
226 x 234 x 243 mm

om succesvol en effectief
te kunnen opereren.

VAN

VRAAG NAAR DE LAAGSTE PRIJS
BIJ ONZE ACCOUNTMANAGERS

€ 8.390,-

NU VOOR

€ 7.999,-

Aanbiedingen geldig tijdens de UD-Vet Open Huis Dagen 2020.

Rinske Knoop

Stefan Donker

Floor Aalbers-Rosman

Patrick Messchaert

Accountmanager Veterinair

Accountmanager Veterinair

Accountmanager Veterinair

Charlotte Tournicourt,
Dierenarts

Jan van Genechten

Accountmanager Veterinair

Ineke de Wilde
Dierenarts

Ronald van den Boomen

Accountmanager Veterinair
T 06 23 18 18 34

T 06 55 89 08 18

T 06 12 54 06 73

T 06 12 58 23 44

Applicatiespecialist echografie

T 06 51 27 97 61

Accountmanager Veterinair

T +32 (0)472 38 15 13

E rinske@ud-vet.nl

E stefan@ud-vet.nl

E floor@ud-vet.nl

E patrick@ud-vet.nl

T 06 82 11 04 63

E ronald@ud-vet.nl

T +32 (0)470 51 63 24

E jan@ud-vet.be

E ineke@ud-vet.nl

Han Huizenga

Jelte Veldman

Drs. Remon J. van Rijn MBA

Project Coördinator Veterinair

Sr. Projectmanager Veterinair

Directeur

T 06 23 84 98 47

T 06 51 35 86 29

T 06 51 19 15 58

E han@ud-vet.nl

E jelte@ud-vet.nl

E remon@ud-vet.nl

Accountmanager Veterinair

E charlotte@ud-vet.be

OPEN HUIS

DAGEN
UD-VET

WO 21 & DO 29 OKTOBER

UD-Vet

Atoomweg 476, 3542 AB Utrecht
T 030 241 42 46

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

