
Gefeliciteerd!

Checklist

Van harte gefeliciteerd met je nieuwe (aanstaande) huisgenoot. Als je een nieuw huisdier hebt 
of binnenkort krijgt heb je veel nieuwe spulletjes nodig. Bekijk onderstaande checklist en kruis aan 
wat je al hebt en bepaal wat je nog nodig hebt. Uiteraard hangt dit ook af van welk huisdier je in 
huis neemt. In jouw dierenspeciaalzaak vind je de specialist die je graag helpt met een deskundig 
advies voor de spullen die passen bij de eigenschappen van jouw nieuwe maatje.

GEZONDHEID/APOTHEEK
Anti-Myiasis (Konijn/Cavia)
Anti-Schimmel  
(Konijn/Cavia/Rat/Muis)
Anti-Ongediertespray  
(Konijn/Knaagdier)
Anti-Parasiet  
(Konijn/Knaagdier/Fret)
Anti-Schurft (Konijn/Cavia/Rat)
Thermometer
EHBO setje
Wondzalf
Oogzalf

TRAINING
RabbitComfort® geeft konijnen een 
veilig gevoel in stressvolle situaties
Clicker (bekende trainings- 
methode van dierentrainers)
Knabbelsticks als beloning

VERZORGING
Nagelknipper
Borstel
Knaagdiershampoo

IN/OM HET HUIS
Verblijf/hok
Slaapplaats/mandje
Bodembedekking
Buitenren 
Speelgoed /knaagmateriaal/
klimmogelijkheden 
Care+ voeding (hooi en brokjes)
Care+ badzand 
Vitamine C tabletten (Cavia)
Voer- en drinkbak/drinkfles
Bewaarton voor voer 
Geurstop, Geurweg, Vlekweg

SAMEN OP PAD
Transportbox/Reismandje
Tuigje

€2,50
korting

RabbitComfort ®
Stelt je konijn gerust

Waardebon

Ontvang €2,50 korting op een product  
naar keuze uit het Beaphar RabbitComfort®  
assortiment.



Beaphar RabbitComfort®  

is verkrijgbaar als spray  
en verdamper

Het moederferomoon (Rabbit Appeasing Pheromone) wordt 
van nature geproduceerd door het moederkonijn tijdens het 
voeden. Dit feromoon geeft een instinctieve, geruststellende 
boodschap. Het helpt de konijnen om zich veilig en op hun 
gemak te voelen. 

Met de kopie van dit feromoon in Beaphar RabbitComfort® 
laat je jouw konijnen merken dat het bij jou een fijne en veilige 
plek is om te verblijven. Beaphar RabbitComfort® is ideaal 
wanneer konijnen in onbekende situaties terecht komen, zoals 
een nieuwe eigenaar, nieuw verblijf of kennismaking met 
nieuwe soortgenoten (koppelen). Het rustgevende effect  
kan konijnen ook ondersteunen bij andere stressvolle  
situaties zoals onweer, vuurwerk en harde geluiden.

Tegen inlevering van deze volledig ingevulde waardebon ontvang je bij aankoop van Beaphar RabbitComfort®  

€ 2,50 kassakorting. Inwisselbaar bij gespecialiseerde verkooppunten, zoals dierenspeciaalzaak of tuincentrum  
met Beaphar RabbitComfort® in het assortiment.*

Naam:  ...............................................................................................................................................................

E-mail:  ...............................................................................................................................................................

€2,50
korting

Deze waardebon is geldig tot en met 31 december 2023.

 Ik ontvang graag de Beaphar Friends nieuwsbrief per e-mail en geef daarom toestemming voor de verwerking van mijn gegevens. 
De nieuwsbrief bevat informatie over de verzorging van huisdieren, producten en aanbiedingen van Beaphar Nederland B.V. Na de 
verwerking, van uitsluitend de gegevens waarvoor je toestemming hebt gegeven, wordt deze waardebon vernietigd.

* Voor speciaalzaak: uw Beaphar Rayon Manager compenseert deze korting.

Waardebon

RabbitComfort ®
Stelt je konijn gerust


