Kattenweetjes, -tips en een aanbieding

Bekijk de webversie

Fijne feestdagen

Kattenkennis

Een mooi nieuw jaar gewenst, in goede gezondheid
voor jou en je dierbaren/dier(en). Mijn doel is om
zorgvuldig, snel en met aandacht dieren te blijven
trimmen. Daarnaast blijf ik kwalitatief goede
gedragsadviezen geven: de gemiddelde 8,89 die
men mij dit jaar gaf wil ik uiteraard behouden en
liefst nog verhogen. Ten slotte wordt 2020
bijzonder want mijn bedrijf bestaat dan tien jaar!

De beste straf voor je
kat, je kat voorbereiden
op de baby en welke
spulletjes je nodig hebt
voor je kat (en wat zijn
goedkope
alternatieven)... hier
schreef ik dit jaar over in
een aantal tijdschriften.
Mijn artikelen kun je
downloaden van mijn
website: ze staan
verspreid onder de
tabbladen onder het
kopje "kattengedrag".

Klik hier voor mijn website

Weetje
Waarom voelt een
kattenhaar zachter aan
dan bv. een hondenhaar?
Zie het antwoord
onderaan.

Instagram

Aanbieding

Sinds kort ben ik op instagram te vinden. Facebook
en mijn website zijn informatief; instagram is voor
gezellige berichtjes.

De furminator is handig
om dikke vachten uit te
dunnen. Nu zelfs
goedkoper dan bij
Zooplus en incl. advies
over het gebruik € 20

Goede
voornemens

Zijn voornemens
altijd goed? Niet
voor iedereen...
het jaar start
namelijk met een
prijsstijging.
Actuele prijzen
zijn altijd te
vinden op mijn website.
Mijn bedrijf loopt zo goed dat ik moet inkrimpen.
Daarom stop ik met regio Eindhoven en met
oppassen. Alleen konijnen kunnen nog bij mij thuis
terecht tijdens vakanties van hun eigenaren.

Antwoord weetje
De buitenste cellen van
elke haar zijn dun en
liggen plat

Wil je meer weten?
Corine Vos
06-30 88 70 66

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • Voor een goede ontvangst voegt u kat@kat-trimmen.nl toe aan uw
adresboek.

