1,5 miljoen
baasjes gingen
je voor!

Waarom je huisdier verzekeren?
Als baasje geniet je er iedere dag weer van: die speelse
onbezonnenheid waarmee je huisdier in het nu leeft.
Zonder zorgen voor morgen.
Dit is heerlijk. Maar het betekent ook dat een huisdier
afhankelijk is van jou om vooruit te kijken. Want gedurende
een dierenleven kan er meer gebeuren dan je in eerste
instantie misschien zou denken.

Hondenverzekering

Premie vanaf

€ 13,83 p/m

Wat als je huisdier ziek wordt? Of een ongeluk krijgt?
Kun jij hem dan de beste zorg bieden, zonder je zorgen
te maken om de kosten?
Jij bent verantwoordelijk voor je huisdier, een
dierenleven lang. Daarom is het van belang om van te
voren na te denken over een plan.

Kattenverzekering

Premie vanaf

€ 11,58

p/m

Prijzen zijn op basis van het Basis pakket, inclusief 21% assurantiebelasting.

Ontdek de premie voor jouw huisdier op petplan.nl

Konijnenverzekering

Premie vanaf

€ 9,70 p/m

Papegaaienverzekering

Premie vanaf

€ 10,53 p/m

Waarom Petplan?
Petplan is ontwikkeld in samenwerking met dierenartsen,
uit liefde voor huisdieren en hun baasjes.
Inmiddels is Petplan uitgegroeid tot de grootste
huisdierenverzekering wereldwijd. En zijn de zorgkosten
van meer dan 1,5 miljoen dieren vergoed.
Bij Petplan weten wij als geen ander hoe het verloop
van een dierenleven eruit ziet. Met gepassioneerde
dierenliefhebbers en experts wordt er elke dag hard
gewerkt om de zorg voor huisdieren nog beter te maken.

@britishshorthair_hopeflora

Gratis
kittenhuisje
of hondenpenning

De beste zorg voor huisdieren dus. En een zorg minder
voor baasjes.
Al 45 jaar de nr.1 huisdierenverzekering wereldwijd
Klantenservice met dierenvrienden én huisdierspecialisten
Klanten geven ons een 8,5
Nu met leuk welkomstcadeau voor pup en kitten!

We hebben 4 pakketten
Deskundig samengesteld door dierenartsen
Meest
gekozen

Basis

Plus

Vergoeding tot € 3.000,- per jaar

Vergoeding tot € 4.000,- per jaar

Voor een toegankelijke premie de zekerheid van

Uitgebreid pakket met een goede prijs-kwaliteitver

een goede dekking bij onverwacht hoge kosten.

houding. Voor wie verzekerd wil zijn voor specialistische
zorg zoals een MRI-scan of gebitsbehandeling.

Totaal

Ongevallen

Vergoeding tot € 5.000,- per jaar

Vergoeding tot € 2.000,- per jaar

Genieten zonder zorgen. Het meest complete

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Ons instap pakket

pakket met de hoogste vergoeding.

met vergoeding van zorg die nodig is na een aantoon
baar ongeval (bijv. aanrijding of bijtwond).

Lastig kiezen? Ga voor advies op maat naar petplan.nl of bel 020 - 72 20 230

Zorg die we vergoeden
Basis

Plus

Totaal

Ongevallen*

€ 3.000,-

€ 4.000,-

€ 5.000,-

€ 2.000,-

Consult en onderzoek door dierenarts of specialist

50%

75%

80%

80%

Medicijnen (incl. behandeling chronische aandoening)

80%

80%

80%

80%

Operaties (incl. narcose)

80%

80%

80%

80%

Behandelingen heup, elleboog en knie (hond)

50%

75%

80%

-

Aanvullende zorg (zoals fysio- en gedragstherapie)

50%

75%

80%

-

Gebitsbehandeling

-

50%

80%

-

Intensieve zorg (zoals MRI-of CT scan)

-

50%

80%

-

Ziektekosten Europa

-

50%

80%

-

Maximale vergoeding per jaar

* Het Ongevallen pakket biedt alleen dekking in geval van een aantoonbaar ongeval: een verkeersongeval, botbreuk, bijtwond,
het binnenkrijgen van een vreemd voorwerp, giftige gassen of vergiftigd voedsel, en aandoeningen als gevolg van brand of overstroming.

Aanvullende verzekeringen (i.c.m. Basis-, Plus-, of Totaal pakket)
Sterilisatie en castratie (max. € 150,- voor hond en € 75,- voor kat)

-

50%

50%

-

Crematie (incl. vervoer van je huisdier)

80%

80%

80%

-

Ziektekosten werelddekking (max. € 1.000,-)

80%

80%

80%

-

Chemo- en radiotherapie

50%

50%

50%

-

Lees voor het complete vergoedingenoverzicht de polisvoorwaarden op petplan.nl

Ervaringen van tevreden baasjes

€ 1.268,vergoed

€ 716,vergoed

€ 120,vergoed

Jack

Tommy

Floor

"Jack begon tijdens een wandeling in
het park opeens mank te lopen. We
hebben het even aangekeken en zijn
toen toch naar de dierenarts gegaan.
De dierenarts onderzocht het pootje
en wilde meteen foto’s maken. De
kruisband van Jack was gescheurd
en moest met een operatie hersteld
worden. Gelukkig hadden wij een
verzekering afgesloten, want de totale
kosten waren € 1.585,-."

"Tommy was al een poosje niet
zichzelf. Hij wilde niet eten en kroop
van me weg. Bezorgd ging ik naar
mijn dierenarts. Eerste onderzoeken
lieten niets zien. Uiteindelijk besloot
de dierenarts om een echo te maken,
waarop het probleem meteen
zichtbaar werd: Tommy had een
satéprikker opgegeten! Gelukkig kon
dit operatief verholpen worden en is
Tommy nu weer helemaal de oude!"

"Ons konijn Floor at al een tijdje
slecht. We dachten dat ze last had
van haar maag, maar na een bezoek
aan de dierenarts bleek dat ze last
had van haakjes aan haar kiezen!
Onder narcose is dit makkelijk te
behandelen maar omdat konijnen
tanden en kiezen constant door
groeien, moeten we om de 2 maanden
terug, dure grap dus. Gelukkig hadden
we een verzekering afgesloten!"

Mariëtte de Boer
Coevorden

Felix Verbakel
Roermond

Isabel de Groot
Schiedam

Jack Russel Terriër

Europees Korthaar

Nederlandse Hangoordwerg

Veelgestelde vragen
Kunnen alle rassen verzekerd worden
bij Petplan?
Ja, alle rassen en kruisingen zijn welkom. Voor de Engelse
en Franse Bulldog en voor de Cavalier King Charles Spaniël
gelden wel aanvullende voorwaarden.

Moet mijn huisdier gechipt zijn?
Je huisdier dient gechipt te zijn op het moment dat je de
eerste declaratie indient. Je kunt de chip bij ons declareren.

Wat is de looptijd van een verzekering?
De looptijd van de verzekering is 1 jaar en is daarna
maandelijks opzegbaar.

Krijg ik korting bij meerdere dieren?

Vanaf wanneer gaat een verzekering in?
De verzekering gaat na acceptatie in op de datum dat je
deze hebt aangevraagd.

Wanneer kan ik beginnen met
declareren?
Voor zorg die nodig is na een ongeval geldt een wachttermijn
van 2 dagen. Voor ziekten en aandoeningen is dit 30 dagen.
Klachten die zijn ontstaan vóór of tijdens de wachttermijn
worden door ons niet vergoed.

Wat als mijn huisdier overlijdt?
Indien je huisdier overlijdt, eindigt de verzekering en wordt
de teveel betaalde premie terugbetaald.

Ja, je krijgt vanaf je tweede huisdier 5% korting op de
premie van beide dieren.

Heb je een andere vraag? Kijk op petplan.nl/faq of bel 020 - 72 20 230

Al 1,5 miljoen baasjes gingen je voor!
Brede basisdekking
Inclusief dekking voor heup en elleboog
Inclusief fysio- en gedragstherapie
Aanvullende dekking voor sterilisatie of castratie
Binnen 5 werkdagen je geld terug
Klanten geven ons een 8,5

Meld je aan voor
de Puppy Kalender!
Ontvang wekelijks tips via e-mail

op basis van de leeftijd van je puppy
Alles
over de gezondheid en

opvoeding van je puppy
Service is gratis en stopt automatisch

petplan.nl
Petplan Nederland is een handelsnaam van Veterfina B.V., volmacht van Unigarant Verzekeringen.
Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.
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