
Tarieven Pension World of Birds Foundation 2021 
 
Per 1/1/2021: 
 
Alle prijzen zijn inclusief kooi, fruit, voeding, douchen en schoonmaken. 
Speelgoed dient zelf meegenomen te worden. 
 
Prijzen zijn per dag met een minimum van € 20,- per pensionperiode. 
 
        Donateur Niet donateur 
Kleine parkieten (Grasparkiet/ Agapornis):   €  2,50  € 3,- 
Grote parkieten (Valkparkiet/ Pyrrhura):   €  3,50  € 4,- 
Kleine papegaaien (Bonte boer/ Caïque):   €  4,50  € 5,- 
Middelgrote papegaaien (Grijze roodstaart/ Amazone):  €  5,50  € 6,- 
Lori’s:        €  5,50  € 6,- 
Grote papegaaien (Ara/ Grote kaketoe):   €  6,50  € 7,- 
Heropvoeding inclusief 1 uur consult (alle soorten):  €  15,-  € 17,50 * 
Los consult Bonny Talsma     €  65,-  € 65,- * 
Extra aandacht per 15 minuten     €5,-  €5,- 
 
De vogels krijgen tijdens hun pensionperiode genoeg afleiding door alle andere vogels die ook in de 
pensionruimte verblijven. Daarnaast is de pensionruimte ook de ruimte waar we pauzeren en tijdens 
het voeren, schoonmaken e.d. krijgen de vogels natuurlijk een beetje aandacht. We kunnen echter 
niet dagelijks alle vogels er uit halen, wilt u dit toch graag, dan kan dat tegen een dagelijkse 
vergoeding. 
 
Bij meerdere vogels tegelijk of bij pension voor een langere periode kunnen andere prijsafspraken 
worden gemaakt. 
 
Ook is het mogelijk om tegen meerprijs gedragsproblemen te laten inventariseren en behandelen 
gedurende het pension door Nederlands bekendste papegaaien gedragstherapeute Bonny Talsma, 
zie heropvoedingstarief. Kosten zijn inclusief normaal pension. 
 
Meerprijs voor intensieve verzorging vanaf €1,50 per dag. Prijzen van de behandelingen zijn exclusief 
materialen/medicatie. Neem gerust contact met ons op voor het bespreken van de mogelijkheden en 
een prijs op maat. 
 
Enkele opties:  
Gebruik van couveuse        € 1,50 per dag 
Toedienen van medicatie door drinkwater      € 2,- per dag 
Dwangvoeren, zalven, ed. (intensieve behandeling door leidinggevende) € 3,- per behandeling 
Ontlastingsonderzoek        € 5,-  
 
 
Voor meer informatie: 
Loraine Klemens 
www.worldofbirds.nl 
Loraine.klemens@worldofbirds.nl 
06-28910697 (Ma t/m Vr tijdens kantooruren) 
 
 
* Tijdelijk niet beschikbaar 


