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N.B.: Deze kaart moet binnen 7 dagen na datum 
van het onderzoek ontvangen zijn door Petplan!

Spelregels bij het aanvragen 
van de gratis proefmaand

De proefmaand is bedoeld voor jonge honden, katten en 
konijnen (tot 1 jaar) en papegaaien zonder gezondheidsklachten.

Niet verstrekken aan dieren met onbekend medisch verleden  
en/of zonder paspoort.

Gezondheidsverklaring moet worden afgegeven door de dierenarts.

Alleen volledig ingevulde kaarten worden in behandeling genomen

(chipnummer is verplicht).

Vergeet niet de eigenaar van het dier te laten tekenen.

Verstuur foto of scan van de aanvraagkaart naar aanvragen@petplan.nl en 

geef de andere helft van de kaart aan de eigenaar van het dier ter bevestiging.

Voor wie is de gratis proefmaand bedoeld?

Bij de aanvraag:

Wat leuk  
dat je ons wilt  
leren kennen!



     

     

   
  

Gegevens huisdier 

Huid

Oren

Ogen 

Gebit 

Lymfeknopen

Respiratie 

Hart en Vaatstelsel 

Digestieapparaat 

Bewegingsapparaat 

Geslachtsapparaat

Voedingstoestand

Anamnese /
opmerkingen

 

 
Ondertekening eigenaar huisdier

    

Tel.nr:

Postcode/Plaats:

Gegevens eigenaar

Keuring dierenarts Goed? Opmerking

 

Hond          Kat           Konijn         Papegaai Roepnaam:  

Verklaring dierenarts

Ras:

Kruising: X Chip:

Geboortedatum:

Adres:

E-mail:

Voornaam:                                 Achternaam:  

Datum: Plaats: Handtekening eigenaar:

M           V

M          VGeslacht:

Naam dierenarts:

(stempel kliniek)

(handtekening dierenarts)

  Datum keuring:     

 Overzicht behandeling (<6 mnd)

De op dit formulier ingevulde gegevens en eventueel nader te overleggen persoonsgegevens gebruiken wij voor het
accepteren van de aanvraag, het uitvoeren van de verzekeringsovereenkomst, relatiebeheer en fraudepreventie.
Ook kunnen wij deze gegevens gebruiken om je te informeren over producten of diensten die relevant zijn voor jou.

Met het ondertekenen van dit formulier verklaar ik dat ik de eigenaar van dit huisdier

Het huisdier corresponderend met bovenstaande gegevens werd heden door 
mij onderzocht en gekeurd. Behalve bovenstaande opmerkingen zijn er geen
bijzonderheden te melden aangaande de gezondheidsstatus van het huisdier
Eventuele behandelingen over het laatste half jaar zijn hierboven vermeld. 
Het medisch dossier over het laatste jaar is bij ons bekend en bijgehouden.

Vragen? Bel 020 - 72 20 230

(verplicht voor verzending polis)

Maand Gratis Verzekering

Welkom bij Petplan,  
de wereldwijde specialist  
in huisdierenverzekeringen!

Jouw huisdier is per direct gratis verzekerd tot € 3.000,-

Dekking volgens Petplan Basispakket (exclusief chipvergoeding)

Géén wachttermijn

Géén verplichtingen, de proefmaand loopt automatisch af

Je ontvangt de polis voor de gratis proefmaand per email binnen 

3 dagen na ontvangst van de aanvraagkaart bij Petplan

Declaraties kunnen online worden ingediend via petplan.nl

De proefmaand kan eenvoudig telefonisch of per email verlengd 
worden, ook dan geldt geen wachttermijn meer

Jullie gratis proefmaand start, na acceptatie, direct vanaf  
de datum van het onderzoek met de volgende voordelen:

Handig om te weten
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