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Petplan is ontwikkeld in samenwerking met dieren - 
artsen, uit liefde voor huisdieren en hun baasjes
Inmiddels is Petplan uitgegroeid tot de grootste huis

dierenverzekering 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.

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

  Vrije dierenartskeuze

  Klanten geven ons een 8,5

  Je declaratie snel uitbetaald
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Petplan Fokkersprogramma
Als fokker wilt u graag gezonde kittens overdragen aan de nieuwe baasjes. Helaas heeft u hier niet altijd invloed op, 

want kittens zijn in hun eerste levensjaar erg kwetsbaar. Een verzekering kan u en het nieuwe baasje een veilig gevoel 

geven. Daarom hebben wij het Petplan Fokkersprogramma ontwikkeld, gebaseerd op vragen en behoeftes van fokkers 

in Nederland.  Met dit programma kunt u de kittens verzekerd over dragen. De beste zorg voor uw kittens én een zorg 

minder voor u en de baasjes. Aanmelden? Ga naar Petplanvoorfokkers.nl/registreren

Gratis voorlichtingsmaterialen
Als fokker speelt u een belangrijke rol in het voorlichten 

van nieuwe baasjes. Petplan helpt u graag met gratis 

promotiemateriaal. Wij hebben bijvoorbeeld een speciaal 

Kitten Tips boekje gemaakt met tips over de verzorging 

van een kitten. Bestellen kan makkelijk en gratis op 

petplan.nl/fokker/webshop

Bel onze fokkerlijn op 020 - 72 20 231 of ga naar Petplan.nl/fokker

Klanten
geven ons een

8,5

Petplan Nederland is een handelsnaam van Veterfina Verzekeringsmaatschappij N.V. Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

Afhankelijk van het gekozen pakket kan de verzekering worden uitgebreid met een aanvullende dekking.

We hebben 3 pakketten
Deskundig samengesteld door dierenartsen

Basis Plus Totaal

Maximale vergoeding per jaar  €  3.000,-  €  4.000,-  €  5.000,- 

Consult en onderzoek door dierenarts of specialist 50% 75% 80%

Medicijnen (incl. behandeling chronische aandoening) 80% 80% 80%

Operaties (incl. narcose) 80% 80% 80%

Behandelingen heup, elleboog en knie (hond) 50% 75% 80%

Aanvullende zorg (zoals fysio- en gedragstherapie) 50% 75% 80%

Gebitsbehandeling x 50% 80%

Intensieve zorg (zoals MRI-of CT scan) x 50% 80%

Ziektekosten Europa x 50% 80%



Geef een Maand Gratis Verzekering cadeau
Kittens die tussen de 7 en 20 weken oud zijn, mag u een Maand Gratis Verzekering cadeau geven. 

U draagt op die manier de beestjes verzekerd over. Deze proefmaand is gratis en geeft het baasje de mogelijkheid 

zich te oriënteren op het afsluiten van een verzekering. 

Let op!
U kunt uw klanten de Petplan Goede Start meegeven óf een Maand Gratis Verzekering, een combinatie is niet mogelijk.  

Het plaatsen van een chip wordt niet vergoedt in de Maand Gratis Verzekering

Zo werkt het
● Ga naar Petplan.nl/fokker

● Registreer uw cattery of log in

● Klik op Maand Gratis Verzekering

● Vul voor iedere kitten het aanvraagformulier apart in

● U ontvangt een bevestiging van uw aanvraag per email

● De nieuwe eigenaar ontvangt dan een email om  

 de aanvraag te bevestigen

●  Na bevestiging ontvangt de nieuwe eigenaar de polis voor  

de Maand Gratis Verzekering per email (onder voorbehoud  

van acceptatie)

Maak uw aandacht voor verzekeringen compleet met de speciale Petplan banner op uw website!
U vraagt deze banner aan op de website via ons affiliate programma, zie: petplan.nl/affiliate-marketing. Uw klanten 

kunnen er dan ook voor kiezen zelf een verzekering bij Petplan af te sluiten via deze banner. Voor iedere polis die  

op deze manier tot stand komt, ontvangt u een vergoeding van €25,.

Maand Gratis VerzekerenPetplan Goede Start 
Petplan Goede Start:  30% premiekorting
In overleg met fokkers hebben wij Petplan Goede Start ontwikkeld. Een Petplan verzekering met 30% premie korting,  

speciaal voor fokkers. Als u Petplan Goede Start mee geeft aan uw kittens, zijn ze in hun eerste levensjaar  

verzekerd tegen ziektekosten. De jaarpremie kunt u met de klant verrekenen in de verkoopprijs van de kitten.  

De hoogte van de premie wordt bepaald door het type ras en de postcode van het nieuwe baasje. U kunt Petplan  

Goede Start meegeven aan kittens tussen de 7 en 20 weken oud.

Zo werkt het
● Ga naar petplan.nl/fokker

● Registreer uw cattery of log direct in

● Klik op ‘Petplan Goede Start’

●  Vul per kitten het aanvraag formulier in, kies of u de kittens met  

het Basis, Plus of Totaal pakket wil verzekeren en verstuur digitaal

●  U ontvangt per email een bevestiging van uw aanvraag en de jaar 

premie wordt per automatische incasso van uw rekening afgeschreven

● Het nieuwe baasje ontvangt de polis per email

●  De kitten is vanaf de overdrachtsdatum verzekerd met het pakket  

dat u gekozen heeft voor de kitten, mits u de premie heeft voldaan

●  Na een jaar besluit het baasje of hij de verzekering op eigen kosten 

wil verlengen

Voordelen voor het baasje   

  De kitten is per overdrachtsdatum een maand gratis  

verzekerd met een Petplan Basis pakket (exclusief  

chipvergoeding). Een geruststellende gedachte!

  Geheel vrijblijvend zonder verdere verplichting

   Bij verlenging van de proefmaand ontvangt het  

nieuwe baasje een gratis speelhuisje speciaal  

voor kittens cadeau

Voordelen voor u

   Uw kittens verzekerd overdragen, een veilig gevoel

  Een cadeautje van u voor uw klant

  Als dank voor uw hulp spaart u bij iedere aanvraag  

voor een vergoeding

Heeft u vragen? Wij helpen u graag! Mail uw vraag naar: fokker@petplan.nl of bel 020 - 72 20 231

Voordelen voor het baasje    

  De kitten is na overdracht direct verzekerd 

zonder gebruikelijke wacht termijn van  

30 dagen

  Geen financiële zorgen, maar wel verzekerd 

van de beste (medische) zorg

   Een gratis speelhuisje speciaal voor 

 kittens cadeau

Voordelen voor u

  U kunt uw kittens verzekerd overdragen

   Zo voorkomt u potentiële discussies met de  

nieuwe baasjes over gezondheidsproblemen 

  U biedt uw klanten extra kwaliteit en  

onderscheidt uzelf van andere fokkers 

   Als dank voor uw hulp spaart u bij iedere 

aanvraag voor een vergoeding


