
 

  

Van harte welkom in Dierenziekenhuis Groningen. In deze brief willen wij u graag informeren over onze praktijk. Indien 
u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft dan zijn wij uiteraard bereid deze persoonlijk te beantwoorden. 
 
Dierenziekenhuis Groningen is een modern uitgeruste kliniek voor gezelschapsdieren. Gevestigd in een ruim opgezet 
praktijkpand met meerdere onderzoek en behandelruimten. Service en aandacht staan bij ons voorop. 
Ons motto is: Uw Dier, Onze zorg! 
 
 
Onze praktijk heeft 2 vestigingen.  
 

Hoofdvestiging:  
  

Vechtstraat 74 
9725 CW Groningen 
tel: 050 - 5263255 

  
 Behandeling volgens afspraak     

  
 Openingstijden: 

8:30-19:30 
Maandag t/m vrijdag 

 

 Dependance: 
  

 Kraneweg 62 
9718 JT Groningen 
tel: 050 - 3120953 

  
Behandeling volgens afspraak 

  
 Maandag en vrijdag 

16:00-17:00 
   Dinsdag, woensdag en donderdag  

14:00-15:00 

 
 
De locatie Kraneweg vervult een dependance functie. U kunt hier terecht voor de meest voorkomende aandoeningen 
en de preventieve gezondheidszorg zoals jaarlijkse vaccinaties e.d.. Mocht er echter verder onderzoek als echo 
röntgenfoto’s, bloedonderzoek of operatie nodig zijn dan wordt u doorverwezen naar de hoofdvestiging op de 
Vechtstraat. 
 
Om ieder dier de juiste zorg te geven die het nodig heeft werken wij alleen op afspraak. Tijdens de openingstijden kunt 
u bellen om een afspraak te maken. Dan zijn we ook bereikbaar voor vragen. Natuurlijk kunt u ook langskomen. 
Binnenkort zal het voor algemene zaken ook mogelijk zijn om online een afspraak te maken met ons. Kijk hiervoor op 
onze website. www.huisdierenkliniek.nl. Hier kunt u veel informatie over gezondheid en ziekte van dieren vinden. 
Voor afspraken die niet afgezegd zijn kan, een bedrag in rekening worden gebracht. 
 
Spoed: 
In geval van spoed kunt u tijdens openingstijden altijd contact opnemen met onze praktijk. Buiten de openingstijden 
werken wij goed samen met andere dierenartspraktijken in Groningen. Op het antwoordapparaat staat altijd 
aangegeven welke dierenarts er dienst heeft en hoe u hem/ haar zo snel mogelijk kunt bereiken. 
Wij raden u bij een spoedgeval altijd aan (indien mogelijk) ons eerst even te bellen, zodat wij eventueel al nuttige tips 
kunnen geven en uw huisdier goed voorbereid kunnen opvangen. 
 
Parkeren: 
Zowel aan de Vechtstraat als aan de Kraneweg is er voldoende parkeergelegenheid in de straat.  
Er geldt wel  betaald parkeren van 9:00- 18:00 en op donderdag tot 21:00 
 
Consult: 
Tijdens het consult wordt uw dier onderzocht en behandeld. Aanvullend onderzoek kan soms direct maar soms maken 
wij daarvoor een aparte afspraak.  
Als een dier ernstig ziek is dan kunnen wij het direct opnemen. Wij beschikken over een uitstekende opname-
faciliteiten met o.a. infuuspompen en couveuse. Honden en katten worden gescheiden gehuisvest. 
 

Welkom! 
 

http://www.huisdierenkliniek.nl/

