
                  
 
 

 
 
 
 
 
 
Geachte cliënt, 
 
Wij als medewerkers van DAP Zuidwest-Drenthe zijn continue bezig om de kwaliteit van de 
dierenkliniek te verbeteren, zodat we u als klant altijd een optimale service en hoogwaardige 
producten aan kunnen aanbieden. 
 
Onze dierenartsen en assistentes houden de kennis over nieuwe technieken en hoogwaardige 
producten nauwgezet bij. In dit kader hebben wij ons assortiment honden- en kattenvoedingen 
onlangs kritisch tegen het licht gehouden. Naar aanleiding hiervan hebben wij besloten om als 
huismerk SPECIFIC® voedingen te adviseren. De fabricage van deze voedingen vindt plaats bij 
Dechra Veterinary Products, een Engels veterinair farmaceutisch bedrijf dat zich gespecialiseerd 
heeft in het ontwikkelen en produceren van diergeneesmiddelen en hoogwaardige honden- en 
kattenvoedingen.  
 
De voedingen van SPECIFIC® worden gekenmerkt door het gebruik van de beste kwaliteit 
grondstoffen, uitstekende smaak en een gunstige prijs-/kwaliteitverhouding. Vanaf heden geven wij 
u dan ook het advies om SPECIFIC® voeding te gaan gebruiken. U kunt met de gratis 
proefverpakking uitproberen of uw hond en/of kat de voeding graag lust. 
 
Enkele adviezen met betrekking tot het overschakelen van de huidige voeding naar SPECIFIC® 
voeding: 
 

• De overgang naar een nieuwe voeding dient geleidelijk te verlopen.  
Wij adviseren om dit als volgt te doen: 

 

Eerste 3 dagen: ¾ portie van de oude voeding gemengd 
met ¼ portie SPECIFIC® 

Dag 4 en 5: ½ portie van de oude voeding gemengd 
met ½ portie SPECIFIC® 

Dag 6 en 7:  ¼ portie van de oude voeding gemengd 
met ¾ portie SPECIFIC® 

Dag 8 en verder: Dagelijks geadviseerde hoeveelheid 
SPECIFIC® 

 
• totale duur van het overschakelen van de oude voeding naar SPECIFIC® voeding 

bedraagt dus 8 dagen 
• tijdens het overschakelen, adviseren wij om de totale hoeveelheid voeding in 3 - 4 

porties aan te bieden. 
 
Vanwege het feit dat wij ervan overtuigd zijn dat de overgang naar een SPECIFIC® voeding voor u 
en uw huisdier een positieve ervaring zal zijn, krijgt u op alle voedingen van SPECIFIC® een 100% 
smaakgarantie. Dat betekent dat u uw geld volledig retour krijgt indien uw huisdier de voeding niet 
accepteert. 
 
SPECIFIC® voedingen zijn uitsluitend bij uw dierenarts verkrijgbaar. 
 
Onze medewerkers staan altijd voor u klaar om uw vragen te beantwoorden. 
 
Met vriendelijke groeten, 
De medewerkers van DAP Zuidwest-Drenthe 
Telefoonnummer: 0522-23 85 08 


