
Meer verzekerde klanten
in uw kliniek?

 Al 45 jaar 
de nr. 1

huisdieren -
 verzekering 
wereldwijd

Aanvullende verzekeringen (i.c.m. Basis-, Plus- of Totaal pakket)

Sterilisatie en castratie (max. € 150,- voor hond en € 75,- voor kat) x 50% 50%

Crematie (incl. vervoer na overlijden) 80% 80% 80%

Ziektekosten werelddekking (max. € 1.000,- per jaar) 80% 80% 80%

Chemo- en radiotherapie (Bij behandeling van tumoren) 50% 50% 50%

Vergoedingenoverzicht

Aan dit overzicht kun je geen rechten ontlenen.  
Zie voor het volledige vergoedingenoverzicht de polisvoorwaarden. Ve
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Deze kosten vergoedt Petplan niet:

x Bestaande aandoeningen 

x Revalidatie, (gewrichts)protheses, transplantaties en experimentele diergeneeskunde

x Dieetvoeding en voedingssupplementen (ongeacht de indicatie)

x Orthodontie van het gebit

x Behandelingen die het dier niet zullen baten

x Onderzoek overleden huisdier (sectie)

x  Alle onkosten met betrekking tot het voortplantingsproces, anticonceptiemiddelen, sterilisatie en castratie.  

Wel kun je, in combinatie met het Plus of Totaal Pakket een aanvullende verzekering voor castratie/sterilisatie afsluiten.

Basis Plus Totaal

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

Plaatsen van een ID chip 80% 80% 80%

Consult en onderzoek bij een dierenarts of specialist 50% 75% 80%

 O.a. röntgenfoto, echo, bloedonderzoek en bloeddrukmeting

x Uitgesloten: consult bij ( jaarlijkse) vaccinatie of gezondheidscontrole

Standaardbehandelingen o.a.  80% 80% 80%

 Operaties incl. narcose

 Medicijnen op recept van dierenarts

 Euthanasie

x Uitgesloten: aandoeningen aan voortplantingsorganen en anticonceptie

Bijzondere behandelingen o.a. 50% 75% 80%

 (Chirurgische) behandeling heup- en elleboogaandoeningen hond

 Knie-aandoeningen hond

 (Huid)allergie (incl. medicatie)

 Behandeling bij de faculteit Diergeneeskunde Utrecht

Specialistische zorg o.a. x 50% 80%

 Gebitsbehandeling

 MRI of CT-scan

Aanvullende zorg, o.a. 50% 75% 80%

 Gedragstherapie

 Fysiotherapie

 Acupunctuur

 Homeopathie

Extra zorg x 50% 80%

 Opvang van huisdier als baasje in ziekenhuis verblijft (max. € 500,-)

 Medische kosten in Europa (max. €1.000,-)

https://petplan.nl/polisvoorwaarden/


Kijk op petplan.nl/dierenartsMeer informatie of advies? Bel 020 - 72 20 232

Geld verdienen via affiliate marketing is heel makkelijk. 

Het enige wat u hoeft te doen is uw praktijk aanmelden 

en affiliate worden. Daarna promoot u de verzekeringen 

van Petplan aan de hand van een banner of een 

link op uw website. Per bezoeker die via uw website 

een verzekering afsluit bij Petplan ontvangt u € 20,- 

commissie. 

Meld u aan bij ons affiliate netwerk Awin.  De aanvraag  

is binnen een paar werkdagen verwerkt en hierna heeft 

u direct toegang tot al ons beeldmateriaal.  

Bent u op zoek naar iets specifieks? Neem dan contact 

met ons op. Wij denken graag met u mee! Voor meer 

informatie: petplan.nl/affiliate-marketing.

1. Een Affiliate worden

Petplan is opgericht door dierenartsen met de gedachte  

dat alle huisdieren de beste zorg verdienen.  

Wereldwijd vergoeden we inmiddels de zorg voor meer  

dan 1,5 miljoen huisdieren. Veel van onze medewerkers 

hebben een achtergrond in de diergeneeskunde en 

adviseren dagelijks baasjes over de juiste verzekering  

voor hun hond, kat, konijn of papegaai.

 De enige specialist in huisdierenverzekeringen

 Uitgebreide vergoeding voor alle rassen

  Vergoeding voor (chirurgische) behandelingen aan 

heupen en ellebogen van de  hond, ongeacht zijn gewicht.

 Aanvullende dekking voor steriliseren of castreren

 Dekking voor medicatie chronische ziektes 

 

Petplan, een ervaren en deskundige partner

We hebben 3 opties om samen te werken:

Premie per maand voor een Basis pakket, inclusief 21% assurantiebelasting.

Petplan biedt de kliniek een uniek instrument om op een laagdrempelige manier klanten te informeren over een 

Petplan huisdierenverzekering. De Maand Gratis Verzekering (MGV) is een proefmaand die kan worden meegegeven  

aan eigenaren van een gezonde pup of kitten tot 6 maanden oud. Met de door de kliniek afgegeven gezondheids-

verklaring is het huisdier per direct gratis en vrijblijvend verzekerd.

Wordt er bij verlenging gekozen voor een uitgebreider pakket en/of aanvullende verzekering, dan gelden deze  

met terug werkende kracht. Zo kunnen bijvoorbeeld de kosten van een sterilisatie alsnog (deels) worden vergoed.

3. Gratis informatiemateriaal 

Petplan stelt gratis materialen beschikbaar om aan uw 

klanten mee te geven. Speciale aandacht voor onze ‘EHBO 

boekjes’ en ‘Puppy/Kitten magazines’ vol praktische,  

nuttige maar zeer zeker ook leuke informatie voor het 

(nieuwe) baasje van een hond of kat. Alle materialen zijn  

te bestellen op: petplan.nl/dierenarts/webshop.

2. Maand Gratis Verzekering

kijk op  
petplan.nl/ 
dierenarts

Voordelen voor de kliniek:

  Verzekerde cliënten vragen eerder advies aan  
hun dierenarts

 Verzekerde cliënten zijn loyaler en besteden meer

  Minder discussie en problemen rondom betaling

 Een MGV aanvragen voor uw klant kost u slechts  
 enkele minuten!

 Maximale zorg kunnen bieden aan het huisdier

Waarom een MGV?

 Een cadeautje voor uw klant!

  Loopt automatisch af, geen verplichtingen!

  Dekking volgens Petplan Basis pakket  
(exclusief chipvergoeding)

  Geen wachttermijn van 30 dagen 

  Maximale vergoeding € 3.000,-. 
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