
Dierenartsenpraktijk De Linde BVBA 
adres: Noordstraat 73  te  2470  Retie 
tel.: 014/37 86 21 
fax: 014/37 89 91 

e-mail: info@dapdelinderetie.be 
ondernemingsnummer: BE0439 444 939 
 

Gereglementeerd beroep 
Dierenarts is een gereglementeerd beroep. 
De dierenartsen, werkzaam in de dierenartsenpraktijk zijn ingeschreven bij de volgende 
beroepsvereniging: 

De Orde Der Dierenartsen 
Salisburylaan 54  te  9820  Merelbeke 
tel.: 09/225 58 18 
fax: 09/225 54 95 
e-mail: info@ordederdierenartsen.be 
website: www.ordederdierenartsen.be 

Bij het uitoefenen van het beroep dienen dierenartsen zich te houden aan “De Code Der 
Plichtenleer”.  Deze is raadpleegbaar via de website van De Orde Der Dierenartsen 
(www.ordederdierenartsen.be). 
 

Beroepsverzekering 
Verzekering betreffende beroepsaansprakelijkheid is afgesloten via KBC kantoor Helsen: 

Helsen nv Ondernemingen 
Sint-Martinusstraat 5  te  2470  Retie 
tel. 014/37 87 42 

Geografische dekking: wereldwijd 
 
Vergunningen 
1. Radiografie 

Dierenartsenpraktijk De Linde beschikt over de nodige vergunning met betrekking tot de 
radiografische apparatuur welke aanwezig is op de dierenartsenpraktijk.  
1.1. De reglementering gebeurt door het FANC: 

Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle 
Departement Gezondheid & Leefmilieu 
Dienst Bescherming van de Gezondheid 
Ravensteinstraat 36  te  1000  Brussel 
e-mail: meldpunt@fanc.fgov.be 
website: www.fanc.fgov.be 

1.2. De inspectie van de radiografie gebeurt door ControlAtom: 
Aib-vincotte ControlAtom vzw 
Erkende instelling voor nucleaire controles (klasse I) 
Lid van de groep vincotte 
Jan Olieslagerslaan 35  te  1800  Vilvoorde 
tel.: 02/674 51 20 
fax: 02/674 51 40 
e-mail: av.controlatom@vincotte.be 
 

2. Geneesmiddelendepot 
Dierenartsenpraktijk De Linde is in het bezit van een geneesmiddelendepot. 
De reglementering en inspectie gebeurt door het FAGG: 

FAGG – DG Inspectie 
Afdeling Aflevering 
Eurostation II, 
Victor Hortaplein 40/40  te  1000 Brussel 
tel.: 02/524 80 00 
e-mail: inspection@fagg.be 
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Tarieven 
Binnen de diergeneeskunde zijn weinig handelingen aan een vaste prijs.  De meeste tarieven zijn 
afhankelijk van verschillende factoren zoals het gewicht van de patiënt, de gebruikte medicatie en de 
dosering ervan, duurtijd van de behandeling, enz. 
De vaste tarieven staan hieronder vermeld. Voor overige tarieven kan men de dierenartsenpraktijk 
contacteren voor een schatting van de kostprijs. 

Vaste tarieven (prijzen zijn inclusief 21% BTW): 
- Consultatie bij afspraak: 27 euro 
- Consultatie bij vrije raadpleging: 27 euro 
- Huisbezoek: 35 euro 
- Overige tarieven op aanvraag. 

 


