
Gefeliciteerd met je  
Maand Gratis Verzekering!
Jouw dierenarts heeft een Maand Gratis Verzekering voor jouw 
pup of kitten aangevraagd. Wij geven jou hier graag wat extra 
informatie over.
De Maand Gratis Verzekering is een geheel vrijblijvend  
cadeautje zonder verplichtingen en loopt automatisch af.

● Let op: Je moet jouw Maand Gratis Verzekering nog activeren.

●  Om dit te doen zal je een e-mail ontvangen op het e-mailadres  
dat jouw dierenarts heeft ingevuld. 

●  In deze e-mail zit een activatie link en vragen wij om wat extra 
informatie over jou en jouw huisdier.

●   Je hebt 3 dagen de tijd om de Maand Gratis Verzekering te activeren.
Na de 3 dagen verloopt de link en is dit aanbod niet meer geldig.

●    Na de activatie krijg je nog een bevestiging van de Maand Gratis 
Verzekering. De verzekering loopt automatisch af tenzij je besluit 
deze te verlengen.

 
Heb je geen mail ontvangen? Misschien zit de e-mail in jouw spam-
folder. Mocht je nog steeds niets hebben ontvangen, neem dan 
telefonisch contact op met Petplan via onze klantenservice:  
020 - 72 20 230.



Petplan is de enige échte specialist in huisdierenverzekeringen 
met ruim 45 jaar wereldwijde ervaring en meer dan 1,5 miljoen 
verzekerde huisdieren.

De verzekeringspakketten van Petplan zijn door dierenartsen  
ontwikkeld. Klanten waarderen onze service met een 8,5!

Voordelen van een Maand Gratis Verzekering
  Met dekking volgens het Petplan basispakket tot €3000,-  

(exclusief chipvergoeding).

  Geen wachttermijn, directe dekking.

  Bij verlenging wordt de chipvergoeding met terugwerkende  
kracht wél vergoed.

  De Maand Gratis Verzekering is geheel vrijblijvend en loopt 
automatisch af.

  Bij verlenging van de Maand Gratis Verzekering krijg je een 
welkomstcadeau!

  Bij verlenging is er keuze uit 3 pakketten, Basis, Plus of Totaal.

  Kies je voor een uitgebreidere dekking dan het Basis pakket?  
Dan geldt deze met terugwerkende kracht vanaf de ingangsdatum 
van de Maand Gratis Verzekering.


