e

Je kent

Pup4life?
Dan gaan we nu
een stap
verder met

Een nieuwe
pup kopen!
Uw klant heeft alles
goed overwogen met
Pup4Life, nu kan u
hem begeleiden in de
zoektocht naar een
pup via Link4Vets.
De dierenarts heeft

pup life

hierin een cruciale
rol !
Om de juiste pup aan het perfecte baasje te kunnen
koppelen, bestaat er nu het platform ‘Link4Vets’.
Hierop bieden enkel dierenartsen de mogelijkheid
aan om betrouwbare nestjes te plaatsen. Uit deze
database kunnen alleen dierenartsen een selectie
voorstellen aan hun klant.
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www.Link4Vets.be

Dit systeem werkt enkel VOOR jullie als het ook
DOOR jullie ondersteund wordt. We rekenen op de
input van heel het dierenartsenkorps!

Registreer
stel het voor aan
(toevals)fokkers
help uw klant
bij zijn zoektocht

Link4Vets is een privé
initiatief. Het projec t
‘nestjes.link4vets’
wordt ondersteund
door de Vereniging
van Limburgse
Dierenartsen VZW.

win een
tevreden klant

Inloggen of Registreren
Bij je eerste bezoek aan de puppy database dien je
een account aan te maken. Je kan je registreren als
dierenarts met je ordenummer.
Hiertoe klik je rechts bovenaan op de knop
Registreer of Login. Vervolgens vul je je gegevens
in en kies je onderaan voor Dierenarts of Fokker.
Tot slot aanvaard je de privacy voorwaarden en klik
je op REGISTREER

www.Link4Vets.be

