De Poezenboot Amsterdam
Sterilisatie-Castratie actie maart 2021
georganiseerd door De Poezenboot.

Hoge kortingen voor
het steriliseren of
castreren van uw kat

Dit voorjaar kunnen inwoners van Amsterdam en omstreken met een stadspas gebruik maken van hoge
kortingen om hun kat te laten castreren of steriliseren. Deze actie is bedoeld om minder draagkrachtige inwoners
te ondersteunen. Zo wil De Poezenboot de groei van ongewenste katten afremmen.

Ondersteuning minder draagkrachtigen
Er worden ieder jaar te veel ongewenste kittens geboren.
Door katten te castreren en steriliseren wordt het teveel aan
ongewenste katten zoveel mogelijk beperkt. Deze medische
ingreep is normaal gesproken een kostbare aangelegenheid.
Samen met de deelnemende dierenartsen biedt
De Poezenboot hoge korting aan voor mensen uit Amsterdam
(en omstreken) met een stadspas.

Stadspas
Men kan zich dan met de stadspas plus ID-kaart, op de
telefonisch afgesproken datum/tijd, melden bij De
Poezenboot, aan de Singel 38-G.
Daar kan men meteen het actie bedrag voldoen en een
formulier invullen, waarmee de afspraak (binnen 1 week)
bij een van de deelnemende dierenartsen gemaakt kan
worden. De behandeling volgt dan binnen 3 maanden.

•

Afhankelijk van donateurs
De Poezenboot is afhankelijk van donateurs. Wij
ontvangen geen subsidie.

•

Sterilisatie:
Gemiddeld €160,-, actiebedrag: €40,Castratie
Gemiddeld €90,-, actiebedrag: €30,-

De Poezenboot vult alle bedragen aan.
U belt ons eerst
Vanwege Corona bespreken we telefonisch eerst wanneer u
langs kunt komen om het formulier op te halen en uw bijdrage
te voldoen. U kunt ons daarover gedurende 2 weken bellen, te
weten tussen 26 februari en 12 maart. Daarna sluit de actie.
U kunt ons dagelijks bereiken tussen 10.00 en 12.00 uur
op telefoon nummer 020-6258794

Dank
Dank aan onze dierenartsen, zonder hen is deze actie
niet mogelijk.
Chippen
Daarnaast kan de dierenarts ook meteen een chip
aanbrengen. Bij deze actie zijn de kosten daarvoor € 4,-.
De Poezenboot vult dit bedrag ook aan.

Meer informatie:
www.depoezenboot.nl / 020-6258794 / Singel 38-G

