Badhuisstraat 85
2584 HE Den Haag
Holland

Reptielen + Amfibieën +Terraria=

SERPENTES:

- SLANGEN:

Elaphe carinata
Elaphe guttata guttata
(NAKWEEK)
Elapha guttata guttata
(black missing x snowcorn, NAKWEEK '91)
Elaphe obsoleta lindheimeri
(NAKWEEK)
Elaphe obsoleta quadrivittata (NAKWEEK)
Elaphe obsoleta spiloides
(NAKWEEK)
Elaphe taen1ura frisei
Elaphe taeniura subspecies (NAKWEEK '91)
Eryx colubrinus lover1dgei (NAKWEEK '90)
Lampropeltis getulus californiae
(albino) (NAKWEEK)
Lampropelt1s getulus californiae
(NAKWEEK '91)
Lampropelt1s getulus holbrooki
(NAKWEEK)
L1 as is mack lot 1
Nerod1a fasciata
Opheodrys aest1vus
P1tuophis melanoleuocus aff1nis
(NAKWEEK)
Python molurus b1vittatus
Python regius
Python ret1culatus
Thamnophis sauritus
Thamnoph1s sauritus
(NAKWEEK '91)
Thamnophis sirtalis similis XL

- Stinkslang
- Rode rattenslang
- Rode rattenslang
-

REPTILIA

Lindheimers rattenslang
Gele rattenslang
Grijze rattenslang
Rattenslang
Rattenslang
Tanzaniaanse zandboa
Koningsslang

175 ,00
65,00
125,00

vanaf

vanaf f
vanaf f
vanaf f
f

!

vanaf

- Koningslang (gestreept)
-

Gespikkelde koningsslang
Waterpython
Waterslang
Groene grasslang

- Bu11snake
- Tijgerpython
- Koningspython

-

55,00
145,00
35,00
300,00
95,00
90,00
150,00
95,00

vanaf
!

vanaf

Netpython
Kousebandslang
Kousebandslang
Kousebandslang

Ook voor inkoop van uw nakweekdieren.
Openingstijden : dinsdag t/m vrijdag 12.00 · 18.00 uur
zaterdag
10.00 · 18.00 uur
maandag gesloten

Badhuisstraat 85, in de poort met parkeergelegenheid
Fax 070 - 352 2269
Telefoon 070 - 354 54 52

f

195,00
350,00
45,00
35,00
275,00
225,00
150,00
250,00
37,50
12,50
75,00

Badhuisstraat 85
2584 HE Den Haag
Holland

REPTILIA
REPTIELEN+

AMFIBIEËN+

SERPENTES:

-SLANGEN:

Boa constrictor
Candoia carinata paulsoni
Corallus enydris enydris
Elaphe carinata
(NAKWEEK)
Elaphe guttata guttata
Elaphe guttata guttata
(black missing x snowcorn) (NAKWEEK)
(NAKWEEK)
Elaphe longissima
Elaphe mandarina
Elaphe obsoleta lindheimeri (NAKWEEK)
Elaphe obsoleta quadrivittata (NAKWEEK)
Elaphe obsoleta spiloides
(NAKWEEK)
Elaphe rufodorsata
Elaphe scalaris
(NAKWEEK)
Elaphe schrencki anomala
Elaphe teaniura frisei
(NAKWEEK)
Epicrates angulifer
Gonyosoma oxycephala
Lampropeltis getulus holbrooki
Lampropeltis triangulum amaura
(NAKWEEK)
Liasis mackloti
Pituophis melanoleuocus
Python molurus bivittatus
(NAKWEEK)
Python retculatus
Thamnophis sirtalis similis

- Afgodslang
- Pacifische boa
- Tuinboa
- Rattenslang
- Rode rattenslang

TERRARIA

/
/
/
/
vanaf /

- Rode rattenslang
- Aesculaapslang
- Mandarijnslang
- Lindheimers rattenslang vanaf
- Gele rattenslang
vanaf
- Grijze rattenslang
- Rattenslang
- Trapslang
- Rattenslang
- Rattenslang
- Cubaanse boa
- Spitskopslang
- Gespikkelde koningsslang
- Melkslang
- Waterpython
- Bullsnake
- Tijgerpython
vanaf
- Netpython
- Kousebandslang

350,00
250,00
125,00
175,00
65,00

/ 125,00
/ 125,00
f 300,00
/ 55,00
/ 55,00
f 195,00
f 60,00
f 125,00
f 250,00
f 300,00
f 250,00
f 175,00
f 150,00
f 300,00
f 275,00
f 175,00
/ 225,00
f 275,00
f 75,00

Ook voor inkoop van uw nakweekdieren
OPENINGSTIJDEN

dinsdag t/m vrijdag
zaterdag
maandag gesloten

12.00 - 17.30 uur
10.00 - 17.30 uur

Badhuisstraat 85, in de poort met parkeergelegenheid
Telefoon 070 - 354 54 52
Fax 070 - 352 22 69

Badhuisstraat 85
2584 HE Den Haag
Holland

Reptielen + Amfibieën +Terraria=

SERPENTES:

- SLANGEN:

Elaphe carinata
(NAKWEEK)
Elaphe guttata guttata
Elapha guttata guttata
(black missing x snowcorn, NAKWEEK '91)
Elaphe obsoleta lindheimeri
(NAKWEEK)
Elaphe obsoleta quadrivittata (NAKWEEK)
(NAKWEEK)
Elaphe obsoleta spiloides
Elaphe taen1ura frisei
Elaphe taeniura subspecies (NAKWEEK '91)
Eryx colubrinus loveridgei (NAKWEEK '90)
Lampropeltis getulus californiae
(albino) (NAKWEEK)
Lampropeltis getulus californiae

- Stinkslang
- Rode rattenslang
- Rode rattenslang

REPTILIA

- Lindheimers rattenslang
- Gele rattenslang
- Grijze rattenslang

-

Rattenslang
Rattenslang
Tanzaniaanse zandboa
Koningsslang

175,00

f

vanaf f

65,00

125,00
vanaf f
vanaf f
vanaf f
f

55,00

145,00
35,00
300,00
95,00

vanaf l

90,00
150,00

f

95,00

f

- Koningslang (gestreept)

(NAKWEE_K '91)

Lampropelt1s getulus holbrooki
(NAKWEEK)
Lias is mack 1ot 1
Nerod1a fasciata
Opheodrys aest1vus
Pituophis melanoleuocus affinis
Python rnolurus bivittatus
(NAKWEEK)
Python regius
Python ret1culatus
Thamnophis sauritus
Thamnophis sauritus
(NAKWEEK '91)
Thamnophis sirtalis similis XL

- Gespikkelde koningsslang
- Waterpython
- Waterslang

- Groene grasslang
- Bullsnake
- Tijgerpython
- Koningspython
- Netpython
- Kousebandslang
- Kousebandslang
- Kousebandslang

l

195,00

f
vanaf f

350,00

f
vanaf f

275,00

45,00
35,00

Ook voor inkoop van uw nakweekdieren.
Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 12.00 · 18.00 uur
zaterdag
10.00 · 18.00 uur
maandag gesloten

Badhuisstraat 85, in de poort met parkeergelegenheid
Telefoon 070 - 354 54 52
Fax 070 - 352 2269

225,00

f

150,00

l

250,00

f

37,50

l

12,50

75,00

Badhuisstraat 85
2584 HE Den Haag
Holland

REPTILIA
REPTIELEN+

AMFIBIEËN

+

SERPENTES:

-SLANGEN:

Boa constrictor
Candoia carinata paulsoni
Corallus enydris enydris
Elaphe carinata
(NAKWEEK)
Elaphe guttata guttata
Elaphe guttata guttata
(black missing x snowcorn) (NAKWEEK)
(NAKWEEK)
Elaphe longissima
Elaphe mandarina
Elaphe obsoleta lindheimeri (NAKWEEK)
Elaphe obsoleta quadrivittata (NAKWEEK)
Elaphe obsoleta spiloides
(NAKWEEK)
Elaphe rufodorsata
Elaphe scalaris
(NAKWEEK)
Elaphe schrencki anomala
Elaphe teaniura frisei
(NAKWEEK)
Epicrates angulifer
Gonyosoma oxycephala
Lampropeltis getulus holbrooki
Lampropeltis triangulum amaura
(NAKWEEK)
Liasis mackloti
Pituophis melanoleuocus
(NAKWEEK)
Python molurus bivittatus
Python retculatus
Thamnophis sirtalis similis

- Afgodslang
- Pacifische boa
- Tuinboa
- Rattenslang
- Rode rattenslang

TERRARIA

f

350,00

f 250,00

vanaf

- Rode rattenslang
- Aesculaapslang
- Mandarijnslang
- Lindheimers rattenslang vanaf
- Gele rattenslang
vanaf
- Grijze rattenslang
- Rattenslang
- Trapslang
- Rattenslang
- Rattenslang
- Cubaanse boa
- Spitskopslang
- Gespikkelde koningsslang
- Melkslang
- Waterpython
- Bullsnake
- Tijgerpython
vanaf
- Netpython
- Kousebandslang

f
f
f

125,00
175,00
65,00

f 125,00
f 125,00
f 300,00
f 55,00
f 55,00
f 195,00
f 60,00
f 125,00
f 250,00
f 300,00
f 250,00
f 175,00
f 150,00
f 300,00
f 275,00
f 175,00
f 225,00
f 275,00
f 75,00

Ook voor inkoop van uw nakweekdieren
OPENINGSTIJDEN

dinsdag t/m vrijdag
zaterdag
maandag gesloten

12.00 - 17.30 uur
10.00 - 17.30 uur

Badhuisstraat 85, in de poort met parkeergelegenheid
Telefoon 070 - 354 54 52
Fax 070 - 352 22 69

slangenexpo "SERPO"
Over -slangen weten de meeste mensen maar erg weinig. Vele
legendes en (onzin-) verhalen doen over deze diergroep de
ronde. Voor de leek is het daardoor heel moeilijk om onderscheid te maken in waar en niet waar, in juist en onjuist.
Slangenexpo "SERPO" helpt u
om door de bomen het bos te zien.
Wist u dat over de hele wereld driemaal zoveel mensen
(120.000) komen te overlijden door bijesteken dan ten gevolge
van slangebeten. Ondanks dit gegeven is de reputatie van de
slang slechter dan die van de bij.

Bovendien is een slang een nuttig dier. Denk hierbij maar aan
de verdelging van (schadelijke) knaagdieren en aan het feit dat
het gif van sommige gifslangen wordt gebruikt als basis voor
tal van medicijnen.
Hoe komt het dan dat de slang
zo'n slechte reputatie geniet ?
Bij een bezoek aan slangenexpo "SERPO" wordt een heleboel
duidelijk en krijgt u een reële kijk op deze interessante maar
ten onrechte onbeminde, diergroep.

MEER WETEN?
Bel voor onze agenda
Telefoon 015-130334
(attentie na 15 mei 015-562662)

kantooradres: van Bossestraat 64 (na 15 mei Churchilltaan 58) Delft

J .J. Leunisse
Kapelstraat 11
4817 NX Breda
Tel 076 - 71 42 44

AHERPETOLOGIE
TERRA!!!!P

Reptielen
Amfibieën
Terraria
Complete inrichting
Voedselpreparaten

AHERPETOLOGIE
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hèt antwoord op al uw vragen

op herpetologisch gebied ...

Openingstijden: Alléén op zaterdag van 09.00-17.00 uur of ma-vr na afspraak

~

