De Dierelier
Uw dierenspeciaalzaak op de markt

Nieuwsbrief juni 2016
Wilt u ook zo’n mooie gratis marktshopper?
Kijk, daarvoor ga je naar de markt. Lekker verse producten, veel keus, gezelligheid en
natuurlijk een bezoekje aan uw dierenspeciaalzaak op de markt.
Help ons mee om reclame te maken voor de weekmarkt.
Dat doet u zo. Ga naar www.dierelier.nl en download de waardebon. Vul uw
gegevens in en lever de bon in op een van onze standplaatsen. U ontvangt dan gratis
een mooie shopper (wees er snel bij, want op=op).
Gebruik hem op de markt, maar ook voor uw andere boodschappen, op vakantie,
naar het zwembad, enzovoorts. Laat iedereen zien dat de weekmarkt een bezoek
meer dan waard is!

Juni chipmaand
Juni 2016 staat weer in het teken van het chippen en registreren van huisdieren.
U kunt bij ons een gratis folder ophalen over het belang van het chippen en registreren.
Meer informatie kunt u vinden op www.chipjedier.nl en op www.dierelier.nl
Gedurende de maand juni zijn er verschillende kortingsacties voor chippen en registreren.

Over de grens met uw dier
We beginnen zo langzamerhand weer aan de
zomervakantie te denken.
Steeds meer mensen nemen hun huisdier mee op vakantie naar het
buitenland. Tegelijkertijd komen er ook steeds meer (zwerf)dieren uit het
buitenland naar Nederland.
Wij hebben een gratis folder voor u waarin u informatie kunt vinden over de
regels die gelden voor het reizen met huisdieren binnen en buiten de EU,
gezondheidsrisico’s, bescherming tegen ziekten en parasieten en het
invoeren van pups of (zwerf)dieren. Op deze manier kunt u beter voorbereid
samen met uw huisdier op vakantie gaan.
En blijft uw huisdier thuis, dan kunt u op www.licg.nl handige tips vinden over het goed verzorgd achterlaten van uw
makker.

Zomervakantie De Dierelier
En dan gaan wij natuurlijk zelf ook met vakantie.
Van maandag 8 tot en met zaterdag 20 augustus zijn wij niet op de markt. Ook onze
bezorgservice is dan niet in bedrijf. Neemt u voldoende spullen op voorraad om deze tijd te
overbruggen.
Vanaf maandag 22 augustus zijn wij u weer graag van dienst.
Wij wensen iedereen natuurlijk een fijne en ontspannen vakantie toe, met een behouden
thuiskomst. En blijft u lekker thuis, dan hopen we op mooi weer.

Elke week op de markt in Aalst-Eindhoven-Valkenswaard-Helmond
Kom langs op de markt / Kijk op www.dierelier.nl / Mail naar info@dierelier.nl
Bel 0492-546 897 (spreek eventueel een boodschap in) / Volg ons op /dierelier en @dierelier
Wilt u onze maandelijkse nieuwsbrief digitaal ontvangen, stuur ons dan even een mail.

