
De eerste dagen met je kitten

Kitten Tips
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Mocht je willen overstappen 
naar een andere voeding,  
doe dit dan  geleidelijk door  
twee soorten voeding te 
mengen. Dit voorkomt maag-
darmklachten. 

Jachtgedrag speelt een grote  
rol in hoe katten eten. Dat is  
de reden waarom ze de neiging 
hebben om meerdere kleine 
maaltijden te verorberen 
gedurende de dag. Zorg dus  
dat er altijd voldoende eten 
klaar staat. 

Eet- en drinkbakken
Zorg voor een eigen eet- en 
drink bak waar altijd schoon 
water in zit. Katten hebben een 
voorkeur voor bewegend water, 
een drinkfontein kan de kat 
stimuleren om te drinken.  
Stenen en metalen bakken zijn 
aan te raden in verband met 
de hygiëne en deze bakken 
zijn zwaarder, waardoor de 
kat minder snel knoeit. Het is 
verstandig om een krant of 
plastic mat onder de bakken  
te plaatsen. Kittens maken er 
snel een bende van.

Een kitten brengt veel plezier, genegen heid en liefde. De verzorging 
voor hem of haar betekent ook een enorme uitdaging voor jou.  
En bovendien een stuk verantwoordelijkheid voor jou als eigenaar.  

Graag helpen wij je om ervoor 
te zorgen dat je kitten zich snel 
op zijn gemak voelt. Zo ontstaat 
er een goede band tussen jou 
en je kitten. Dit boekje bevat 
belangrijke tips. Lees het daarom 
zorgvuldig door en bewaar het in 
je dierenpaspoort.  

Veel plezier met je kitten!

Probeer de eerste dagen zoveel  mogelijk tijd met je kitten door  
te brengen. Hij zal zich dan sneller thuis voelen. 

Voeding
Als de je kitten ophaalt bij de 
fokker, vraag dan welke voeding 
hij krijgt, hoe vaak en hoe laat hij 
te eten krijgt, en hoeveel per keer. 
Geef bij voorkeur de eerste paar 
dagen dezelfde voeding als hij in 
het nest kreeg. De dierenarts kan je 
ook goed adviseren over de juiste 
voeding voor jouw kitten.

Tip
Katten eten het liefst op een 
rustige plek, uit het zicht en 
uit de buurt van ‘roofdieren’, 
met een duidelijke 
ontsnappingsroute. Zoek 
dus altijd een rustige plek uit 
en plaats de voerbak nooit 
middenin een kamer.

Oost west, thuis best

Gefeliciteerd met je kitten
Mand
Katten slapen 
overal. Je kunt een 
mandje kopen, maar dat wil 
nog niet zeggen dat je kat er 
gebruik van gaat maken. 
Als je een mandje koopt, zorg er 
dan voor dat deze gemakkelijk 
schoon te  
maken is, bijvoorbeeld in  
de wasmachine.
Je kunt eventueel een mand  
maken door in een kartonnen 
doos een u-vormige ingang  
te snijden en er een dekentje  
in te leggen. Over het algemeen 
houden katten van warme, 
knusse slaapplaatsen.

Tips
voor de 
eerste 
dagen
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Verzorging van de vacht
Afhankelijk van wat voor beharing en vacht je kat heeft, kun je 
geschikte borstels of kammen aanschaffen. Laat je informeren  
bij de dierenspeciaalzaak.

Gebitsverzorging
Goede mondhygiëne begint wanneer uw kitten nog jong is. Kittens 
hebben bij thuiskomst nog steeds hun melktanden. Deze babytanden 
zijn nog kwetsbaar, dus de brokken moeten zachter zijn dan een bij 
een oudere kat. Speciaal kittenvoer is dan ook goed om in huis te 
hebben. Brokvoeding zorgt ervoor dat tanden sterker worden van  
de kat. 
Uiteindelijk kun je er ook nog voor kiezen om de tanden van je 
kat te poetsen. Gebruik bij het tandenpoetsen altijd een speciale 
kattentandenborstel en tandpasta.

Speelgoed
Speelgoed hoeft niet duur te zijn. 
Zorg wel voor stevige speeltjes  
om ongelukjes te voorkomen. 
Geef de kitten voldoende 
speelgoed, en wissel het af om 
je kat geïnteresseerd te houden. 
Zorg dat er genoeg klim en verstop 
mogelijkheden in huis zijn

Krabben is een natuurlijk gedrag 
van katten. Voorkom dat je meubels 
hiervoor gebruikt worden en zorg 
dat je zorg dat je minimaal één 
krabpaal hebt in huis.

Halsband, riem en tuigje
Als je een halsbandje aanschaft voor 
je kitten, zorg er dan voor dat deze 
gemakkelijk losgaat in het geval hij 
vast komt te zitten. Een adreskokertje 
of identificatieplaatje met je adres en 
telefoonnummer erop kan nuttig zijn 
voor het geval je kitten verdwaalt of 
betrokken raakt bij een ongeval. Het is 
verstandig om je kat te laten chippen. 
Soms is dat bij de fokker al gebeurd, 
maar anders kan de dierenarts de chip 
bij ieder bezoek plaatsen. Als je je kitten 
wilt verzekeren, is een chip verplicht.

Het is fijn als je je kitten kunt leren om de kattenbak te gebruiken. 
Lees hoe je dit kunt aanpakken.

Schaf 1 of 2 kattenbakken aan voor je kitten. Een plastic kattenbak 
met hoge randen en een iets lagere instap is het best, zodat het grit 
niet over de hele vloer verspreid wordt. Een overdekte kattenbak 
vinden de meeste katten ook prima, alleen een (klap)deurtje ervoor 
wordt niet altijd gewaardeerd, dus haal dat eventueel weg. 
Zet de kattenbak op een rustige plaats, waar de kat niet gestoord 
wordt en waar geen onverwachte geluiden zijn waar hij van schrikt. 
Zet de kattenbak ook op ruime afstand van het voer- en waterbakje. 
Plaats een oude krant of een mat onder de kattenbak. Heeft je kitten 
al een ander plekje in huis gevonden om zijn behoeften te doen? 
Zet dan de kattenbak tijdelijk op die plek en verschuif de plek beetje 
bij beetje naar de gewenste plek. Zet je kitten ook na het slapen en 

Tip
Het kan enkele dagen 
duren voordat je kitten 
zich op haar gemak voelt 
in de nieuwe omgeving. 
Als je gedurende de week 
werkt is het aan te raden 
je kitten op een vrijdag 
op te halen bij de fokker. 
Je hebt dan het hele 
weekend om hem op zijn 
gemak te stellen. 

Kattenbak en grit
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na het eten bij de kattenbak. De meeste kittens zijn al bij de fokker 
bekend gemaakt met een kattenbak, dus snappen ze snel wat de 
bedoeling is.
Als de kat naar buiten mag later, zal hij vanzelf ook vaker zijn behoefte 
buiten doen. Laat wel altijd een schone kattenbak binnen staan, zodat 
de kat wel de mogelijkheid heeft om binnen zijn behoefte te doen. 
Een flinke regenbui kan namelijk al voor een flink dilemma zorgen bij 
een kat met hoge nood.

Katten willen gewoon plezier maken
Voor katten die niet buiten komen, is het spelen met jou of met 
speeltjes erg belangrijk. Hun territorium is niet groot en ze krijgen 
geen kans om op jacht te gaan. Vaak is het voor een kat fijn als hij een 
speelkameraadje heeft. Ze kunnen dan met elkaar spelen als jij niet 
thuis bent. Kittens spelen vaak om vaardigheden aan te leren die ze 
nodig hebben als volwassene in de natuur. Volwassen katten spelen 
ook. Met name om plezier te maken en energie kwijt te raken.

Speelgoed - Speeltjes hoeven niet duur te zijn. Zorg wel  voor  
stevige speeltjes om het gevaar van kapot bijten en inslikken te  
voorkomen. 

Klimrek - Katten zijn gek op klimmen, verstoppen en springen.  
Creëer bijvoorbeeld loopbruggen tussen stevig  geplaatste kasten  
of maak of koop een speeltoestel met meerdere niveaus.   

Pingpong - Pingpong ballen zijn licht en leuk om mee te spelen  
en achterna te zitten. Let wel op dat de kat de bal niet kapot bijt. 

Jagen naar voedsel - Verstop 
traktaties of kleine stukjes droogvoer  
in of rondom het huis. Om het geven 
van teveel voeding te voorkomen, 
kun je het in mindering brengen  op 
de dagelijkse aanbevolen portie. 
Voorkom dat je traktaties verstopt 
rondom gevaarlijke plaatsen 
zoals waterkokers en het fornuis. 
Het is ook niet aan te raden deze 
te verstoppen in bijvoorbeeld 
plantenbakken in verband met 
uitgraaf gevaar. 

Activity ball - Plaats droogvoer 
of versnaperingen in speciaal daar-
voor ontworpen ballen met gaten 
waar de traktatie in verstopt kan 
worden. De verrassing komt uit de 
bal vallen als je kitten ermee  
gaat spelen.  

Krabpaal - Een krabpaal 
kan voorkomen dat je kat 
zijn nagels in je meubels zet. 
Je kunt er één kopen of zelf 
maken van hout met touw 
of dik tapijt. Het is helaas 
geen garantie dat de kat  
de meubels echt met rust 
zal laten.

Kittenspelletjes

Kartonnen doos 
Een simpel en goedkoop 
alterna tief speelproject is  
een kartonnen doos. 
Katten zijn er vaak gek 
op om zich te verstoppen 
of voorbijgangers te 
besluipen.
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Een van de dingen die we  geweldig vinden aan katten is hun 
jagersmentaliteit en onafhankelijkheid. Toch is het belangrijk om te 
bepalen hoeveel vrijheid je kat krijgt om rond te zwerven. Overweeg 
hem binnen te houden als je in de buurt woont van drukke wegen. 
Een binnenkat zal een wat veiliger leven leiden, maar heeft meer 
stimulans  nodig om een plezierig, gezond en interessant leven te 
hebben.

De binnenkat
Wil je je kat binnenhouden? Dat kan. Voorkom dan wel dat de kat het 
uitdagende en avontuurlijke buitenleven gaat missen. De binnenkat 
heeft voldoende ruimte nodig om te rennen en springen. Ook heeft 
de binnenkat behoefte aan voldoende gezelschap en speeltjes, zodat 
hij lekker bezig blijft en voldoende beweegt. Verder genieten katten 
van een veilige plek boven de grond, zodat ze neer kunnen kijken op 
hun domein. Kies dus voor een warme, hoge ligplek waar hij alles 
goed in de gaten kan houden.

De buitenkat
Wanneer je kitten alle benodigde 
inentingen heeft gekregen  en voor zien is 
van een identificatiechip, kun je besluiten 
hem naar buiten te laten. Je moet je wel 
realiseren dat het buiten gevaarlijk kan 
zijn. Dit hangt af waar je woont. Gelukkig 
kan je veel doen om het leven van je 
kitten zo veilig mogelijk te maken.

Veiligheidstips 
Probeer je kat ś nachts binnen te houden. Dit is het meest gevaar lijke 
moment voor vechtpartijen en ongelukken. Katten zien erg goed in 
het donker en denken vaak dat ze dan ook goed gezien worden door 
anderen. Katten zijn erg nieuwsgierig en komen zo snel in aanraking 
met voor hen giftige stoffen. Bewaar chemicaliën op een veilige en 
afgesloten plaats. Heb je het idee dat de kat iets giftigs heeft gegeten, 
neem dan direct contact op met je dierenarts.

Verkeer
Koop een (neon) reflecterende halsband, zodat je kat goed zichtbaar  
is voor anderen, ook bij slechte weer en in de schemering.

Chippen
Binnen- of buitenkat? In beide gevallen is 
het chippen van je kat belangrijk! Een kat 
die buiten komt kan altijd verdwalen en 
een binnenkat kan ontsnappen.  
Een verdwaalde kat wordt met een chip 
makkelijker teruggevonden en met zijn 
baasje herenigd.

Tip
Check bij de dierenarts 
of het chipnummer  
van je kat op jouw 
naam staat!

Vrij om te zwerven of thuisblijven?

99 Meer informatie? Kijk dan op petplan.nl of bel 020 - 72 20 230

Ga jij je kitten binnen kort 
op halen? Kijk op 
petplan.nl/dierenadvies
voor leuke blogs over 
onder andere vaccineren, 
gezond gewicht en de 
eerste keer naar buiten!
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Wacht met de eerste keer naar buiten 
totdat je kitten 6 tot 8 maanden oud 
is. Laat hem eraan wennen om tegen 
etenstijd weer naar binnen te komen. 
Wat goed werkt, is rammelen met het 
etensbakje en zijn naam te roepen. Vul de 
bak met eten zodra je kitten binnenkomt. 
Hij zal binnenkomen zo als iets fijns 
ervaren, omdat hij een beloning in de 
vorm van eten krijgt.  

Kattenluik
Komt je kat vaak buiten? Dan is een kattenluik erg praktisch. Wonen er 
in je buurt veel katten, dan loont het om te investeren in  
een magnetisch kattenluik. Dit luikje gaat alleen open als jouw kat  
(met bijbehorende koker) binnen wilt komen. 

Leer je kitten hoe het luikje werkt. Doe het een aantal keren zelf open, 
zodat hij er doorheen kan kijken. En laat je kitten er ook een paar keer 
doorheen lopen, terwijl je het luikje open houdt. Laat vervolgens zien 
hoe hij het luikje kan openduwen. Je kitten zal het trucje vast snel 
doorhebben. Vooral als je aan de andere kant van het luik een bak met 
eten neerzet als beloning!

Goed idee voor buitenkatten
Een gesteriliseerde of gecastreerde kat 
zal niet snel rondzwerven op zoek naar 
een partner. Hierdoor is er minder kans 
op vechtpartijen, verdwaald raken of 
opsluiting in een vreemd huis.

Vijvers en zwembaden
Heb je een vijver in je tuin? Zorg dan voor aflopende randen.  
Voor vijver en zwembad geldt: zorg voor een katveilige bedekking.  
Zo voorkom je ongelukken.  

Vuilnisbakken
Houd vuilnisbakken veilig gesloten en plaats geen losse afvalzakken  
met afval rondom de vuilnisbak. Katten kunnen gemakkelijk zakken 
openkrabben en van alles te pakken krijgen.

Naar buiten

Tip
Weten welk kattenluik 
het beste bij jouw  
kat past? Lees ons  
blog hierover op 
petplanl.nl/dierenadvies.
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Start al vroeg met een regelmatige gezondheidscontrole van je kitten. 
Zo raakt je kitten eraan gewend en signaleer je op tijd mogelijke 
problemen.

Huid - Voel met je handen over het hele lichaam om eventuele  
bultjes of knobbels te signaleren. Check ook of de huid soepel en  
roze is en niet overmatig schilfert. 

Ogen - De ogen van je kitten horen schoon te zijn; zonder viezig-
heid in de ooghoeken. Het oog mag niet rood of geïrriteerd zijn. Ook 
zou de oogbal onbeschadigd moeten zijn. Dus zonder beschadigingen 
en/of krassen en geen overmatige traanvloeiing. Een kat kan een 
vliesje (derde ooglid) over het oog hebben als hij zich niet goed voelt. 

Oren - In de oren kan wat haargroei aanwezig zijn. Maar hier  
mag geen gras of viezigheid in blijven hangen. 
De oren mogen niet rood of gevoelig zijn bij aanraking. Een beetje 
oorsmeer is normaal. Overvloedig oorsmeer of een sterke geur 
kunnen duiden op een ontsteking. Ook duidt donker oorsmeer op 
een mogelijke ontsteking of oormijt. 

Neus - De neus voelt meestal koel aan en een beetje vochtig.  
Er mag geen sprake zijn van een loopneus. Het kattenneusje is een 
goede gezondheidsindicator: heeft je kitten ineens viezigheid om het 
neusje of niest hij veel? Ga dan naar de dierenarts. Misschien is het  
de niesziekte. Deze vervelende ziekte kun je tegengaan door je kitten 
te laten vaccineren. Een ander teken is als je kitten ineens niet meer 
wilt eten. Dit kan duiden op een verstopte neus.

Vacht - De vacht van een gezond kitten is glanzend en glad. Bij het 
kammen kun je de vacht tevens makkelijk controleren op vlooien.

Gezondheid Tanden - Gezonde tanden horen wit en schoon te zijn, zonder 
tandplak of tandsteen. Gezond tandvlees is rozig van kleur en niet 
opgezwollen. 

Nagels - Katten verzorgen zelf hun nagels. Katten die veel klimmen 
en klauteren hebben hun nagels hard nodig, dus knip ze bij voorkeur 
niet af als het niet nodig is. Controleer de nagels wel op scheurtjes, 
splinters en doornen. Zeker wanneer je kitten regelmatig buiten komt.

Poten - De zoolkussentjes onder de pootjes mogen niet  
ingescheurd zijn.

Achterwerk - Het achterwerk van je kitten moet schoon zijn. 
Let vooral op eventuele wormen of wormdeeltjes die kunnen 
achterblijven in de vacht rondom de anus. Hou bij langharige katten 
in de gaten of de ontlasting goed vast is. Dunne ontlasting blijft vaak 
deels in de vacht zitten.
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Castreren of steriliseren?  
Veel eigenaren laten hun poes 
steriliseren ter voorkoming van 
zwangerschap en om het risico 
op verschillende terug komende 
gezondheidsproblemen te 
voorkomen. Voor een kat 
kan cas tratie ook nuttig zijn. 
Het vermindert bijvoor beeld 
territoriale urine markering of 
agressie. Laat je adviseren  
door jouw dierenarts. 

Wist je dat...
Een volwassen kat zo’n 30% 
van zijn dagbesteding besteedt 
aan het wassen van zijn vacht? 
Hierbij worden ook losse haren 
ingeslikt, wat kan leiden tot 
haarballen. Afhankelijk van 
de lengte van de haren van je 
kat kun je hier ook eventueel 
speciale voeding voor kopen 
om het verteren van de haren 
gemakkelijker te maken. 

Wil je meer informatie over jouw kat? 
Ga naar petplan.nl/dierenadvies voor leuke kattenblogs.

Als je kat vermist raakt, blijf dan vooral kalm! Hij kan gewoon 
verstopt zitten in huis, bijvoorbeeld onder het bed of achter de 
gordijnen. Of misschien zit hij wel op gesloten in een garage?  
Vraag ook de buren om hun huis, tuin en schuur te doorzoeken.

1.  Neem contact op met de chip registratie bank waar je kat  
ingeschreven staat, bijvoorbeeld de NDG of Petlook en meld je 
dier als vermist aan. Alle asiels en opvangcentra checken altijd 
deze databanken.

2.  Neem contact op met de dierenarts(en) bij je in de buurt.  
Het kan namelijk zijn dat je kitten betrokken is geraakt bij een 
ongeval en naar de dierenarts is gebracht. 

3.   Geef een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van je kitten  
met indien mogelijk zijn chipnummer.  

4.   Hang briefjes op in de buurt met de omschrijving van je kat en 
een foto. 

5.  Plaats vermissingkaartjes bij lokale winkels en supermarkten  
en vraag of je lokale krantje of radio zender een ”Gezocht” of 
”Vermist” advertentie wilt plaatsen voor je zoekgeraakte kat.

6.  Vraag de postbode, krantenjongen etc.  
of zij je kat hebben gezien en of ze een 
oogje in het zeil willen houden.

Wist je dat...
Petplan advertentie-
kosten vergoedt bij 
vermissing van je 
huisdier?

Kitten vermist
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Kittens moeten vaker naar de dieren arts voor preventieve zorg 
(vaccinaties, ontwormen, ontvlooien) en lopen risico op diverse 
kinder ziektes. Ook kunnen dierenartsen je adviseren over voeding, 
opvoeding, gebits verzorging, socia lisatie en gedrag. 

Ontwormen
Om je kitten, maar ook jezelf, gezond te houden, is het belangrijk dat 
je hem goed ontwormt. Als het goed is gebeurt dit de eerste keren al 
bij de fokker. Wormen zijn vooral voor kittens gevaarlijk. Volwassen 
katten hebben van de meest gangbare wormen minder snel last.  
Ze kunnen het echter wel aan mensen overdragen, dus ontwormen is 
altijd belangrijk. Naast een opgeblazen buik zijn diarree (soms met 
bloed), braken, een doffe vacht, huiduitslag, groeiachterstand, zwakte, 
vermagering en ‘rijst korrels’ ter hoogte van de anus aan wijzingen die 
op wormen kunnen duiden. Vraag je dierenarts om advies. 

Ontvlooien
Vlooien zijn lastige parasieten 
voor dier en mens. Ze veroor-
zaken jeuk en kunnen lint-
wormen en andere ziekten  
overbrengen. Waren vlooien 
vroeger alleen in de zomer een 
probleem, met de goede isolatie 
van de meeste huizen zijn ze ook  
in de wintermaanden aanwezig.  
Reden genoeg dus om voor een  
verantwoorde vlooien bestrijding  
te kiezen die je dier het hele jaar  
door vlovrij houdt. Je dierenarts  
kan je hierover adviseren. 

Al aan een huisdierenverzekering gedacht?
Als baasje geniet je er iedere dag weer van: die speelse onbezonnen-
heid 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. 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.

De drie fabels over verzekeren 
#1 “Ik heb een kitten en die is kerngezond”
Ongelukken en ziektes komen op elke leeftijd voor, meestal onverwachts. 
Wij merken dat we 3x zoveel declaraties ontvangen van baasjes met een 
kat jonger dan 1 jaar. Een speelse kitten eet makkelijk verkeerde dingen 
op of loopt verwondingen op doordat ze nog erg onhandig zijn.

#2 “Als er echt iets aan de hand is, heb ik een spaarpotje”
Niets mis met een spaarpotje, maar zelfs de beste spaarders kunnen 
verrast worden door de kosten van een onverwachte operatie van 
€1200,-. Omdat de diergeneeskunde steeds meer gaat lijken op 
die voor mensen, is er gelukkig steeds meer mogelijk om dieren te 
genezen, maar dat brengt ook aanzienlijke kosten met zich mee. 
Wist je dat 1 op de 3 huisdieren in zijn leven te maken krijgt met 
onverwacht hoge kosten?

#3 “Mijn kat is een binnenkat”
Katten die veel buiten zijn hebben misschien wat meer kans op 
verwondingen door vechtpartijen, maar voor de kans op ziektes maakt 
het helaas weinig uit of je kat binnen of buiten is.

Preventieve 
zorg wordt 

vergoed in het 
Petplan 

Totaal pakket

Preventieve zorg Huisdierenverzekering voor je kitten
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Huisdierenverzekering Petplan
Bij Petplan weten wij als geen ander hoe het verloop van een 
dierenleven eruit ziet. Met gepassioneerde dierenlief hebbers 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.

Wat kost een Petplan huisdierenverzekering?
De kosten verschillen per pakket (Ongeval, Basis, Plus, Totaal), 
en per ras. Op petplan.nl kun je de premie berekenen en de 
vergoedingen bekijken. Verzeker je kitten nu hij jong en gezond is. 
Zo profiteer je een kattenleven lang van optimale dekking.

Ongevallen Pakket
Woon je in een drukke buurt en ben je bang dat je kitten 
wat overkomt? Bijvoorbeeld een aanrijding of een bijt-
wond door een vechtpartij? Met het Ongevallen Pakket 
kies je voor een beperkte dekking en ben je verzekerd 
tegen de meest voorkomende ongelukken.

1919Zorgeloos genieten van jouw kitten? Bereken je premie op Petplan.nl

Een maandje gratis proberen?
Sommige dierenartsen en fokkers  
kunnen een Maand Gratis Verzekering 
afgeven. Met deze proefmaand is je 
kitten 1 maand gratis verzekerd tegen 
ziekte en ongeval. De proefmaand 
is vrij blijvend en loopt na 1 maand 
automatisch af. 
Je zit dus nergens aan vast. Voorwaarde 
voor de gratis verzekering is dat je 
kitten door de dierenarts gezond is 
verklaard. 

Voordelen 
van deze proefmaand

   Geen wachttermijn, dus directe 
dekking

   Verzekerd tot € 3.000,- per jaar  
voor ongeval en ziekte

   Geen eigen spaarpot voor 
noodgevallen meer nodig!

   Bij verlenging alsnog (gedeeltelijke) 
vergoeding van preventieve zorg 
mogelijk.

Vanaf

€4,95
per maand



Meer informatie of advies? Bel 020 - 72 20 230

Petplan is ontwikkeld in samenwerking met dieren artsen, uit liefde 

voor huis dieren en hun baasjes. Inmiddels is Petplan uitgegroeid 

tot de grootste huisdierenverzekering wereldwijd. En worden de 

zorgkosten van meer dan 1,5 miljoen dieren vergoed.

  Al 40 jaar de nr. 1 huisdierenverzekering wereldwijd

  Vrije dierenartskeuze

  Klantenservice met dierenvrienden én huisdierspecialisten

  Beoordeeld door klanten met een 8,5

  Binnen 5 dagen je geld terug
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 Waarom Petplan?

petplan.nl

Vanaf

€4,95
per maand


