Leeuwarden, 28 mei 2014
Betreft: Dierenartsenpraktijk G. de Boer gaat verder als Dierenartsenpraktijk Tolhuis
Beste heer/mevrouw,
Na een korte tijd van ziek zijn en het overlijden van uw dierenarts Gauke de Boer, kunnen wij ons
voorstellen dat u zich afvraagt wat dit betekent voor de toekomst van de praktijk. Via deze brief
willen wij u laten weten dat de gezelschapsdierenpraktijk per 1 mei 2014 als zelfstandige praktijk zal
worden voortgezet door Dier & Arts Leeuwarden / Elke Dierenarts. Zij zullen de praktijk op de
Groningerstraatweg voortzetten onder de naam Dierenartsenpraktijk Tolhuis. Het hele team, met de
voor u vertrouwde gezichten, zal op de praktijk werkzaam blijven en staat zoals u gewend bent, voor
u en uw huisdier klaar.
Graag willen wij, familie de Boer, u bedanken voor het in dierenarts Gauke de Boer gestelde
vertrouwen en het aangename contact. Ook willen wij graag de dierenartsen van Elke Dierenarts /
Dier & Arts Leeuwarden bedanken voor hun waarneming tijdens de periode van ziekte en na het
overlijden van Gauke de Boer.
Met de overdracht van de dierenartsenpraktijk aan Dier & Arts Leeuwarden / Elke Dierenarts hebben
wij er alle vertrouwen in dat de diergeneeskundige zorg op goede wijze voortgezet wordt.
Wat gaat er veranderen?
Op afspraak
Om de wachttijd voor u zoveel mogelijk te beperken en om er zeker van te zijn dat wij voldoende tijd
aan u en uw huisdier kunnen schenken, werken wij voortaan uitsluitend op afspraak. Dit betekent
dat het inloopspreekuur is komen te vervallen.
Via het vertrouwde telefoonnummer 058-267 30 77 kunt u een afspraak maken op een moment dat
het voor u het beste uitkomt: overdag of ‘s avonds.
Openingstijden
Elke werkdag van 9:00 uur tot 20:00 uur.
Vanzelfsprekend zijn wij 24 uur per dag voor spoed bereikbaar (op 058-267 30 77).
Zaterdagmiddagspreekuur locatie Elke Dierenarts Snekertrekweg
Indien het uw voorkeur heeft om op zaterdagmiddag een afspraak te maken, dan bent u van harte
welkom op het zaterdagspreekuur op onze locatie aan de Snekertrekweg 25 in Leeuwarden
(gevestigd in de dierenspeciaalzaak Jumper). Voor het zaterdagspreekuur betaalt u het normale
tarief. U kunt een afspraak maken op telefoonnummer 058-213 97 79.
Tot slot willen wij benadrukken dat u mag blijven rekenen op de persoonlijke aandacht en
professionele zorg voor uw huisdier, zoals u dat gewend bent.
Wij vertrouwen erop dat wij u door middel van deze brief voldoende hebben geïnformeerd. Mocht u
toch nog vragen hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.
Met vriendelijke groeten,
Namens Dierenartsenpraktijk G. de Boer
T. de Boer-Hiddinga
En alle medewerkers van Dierenartsenpraktijk Tolhuis

