
Vergoedingenoverzicht 2017

BASIS PLUS TOTAAL

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

Vrije dierenartskeuze (registratie vaste kliniek verplicht) ja ja ja

Consult dierenarts/-specialist; ook spoed/weekend ì ìì ììì

Diagnostiek dierenarts/-specialist; ook spoed/weekend ì ìì ììì

Bloedonderzoek, echo, röntgenfoto’s, ECG, bloeddrukmeting, weefsel(biopten), etc. ì ìì ììì

Bijzondere behandelingen ì ìì ììì

Behandeling faculteit Diergeneeskunde (Utrecht) ì ìì ììì

Fysiotherapeut, acupuncturist, homeopaat en gedragstherapeut ì ìì ììì

Alle knie-aandoeningen en huidallergieën inclusief medicatie ì ìì ììì

(Chirurgische) behandeling heup- en elleboogaandoeningen hond ì ìì ììì

Plaatsen identificatiechip ììì ììì ììì

Behandeling, operaties (inclusief narcose), opname, verbandmiddelen ììì ììì ììì

Meer dan 1.000 medisch noodzakelijke (operatieve) behandelingen inclusief narcose ììì ììì ììì

Opname en verpleging in de dierenkliniek tot maximaal 7 dagen per jaar inclusief sondevoeding ììì ììì ììì

Medicijnen Geregistreerde medicijnen ter behandeling van (chronische) ziekten/aandoeningen ììì ììì ììì

Advertentie bij vermissing huisdier (tot €250,-) ììì ììì ììì

Euthanasie (inclusief achterlaten overleden dier) ììì ììì ììì

Preventieve zorg (consult, vaccinaties, vlooien- en wormmiddelen)   max. € 60,-

Medicatie alternatieve zorg  ì ììì

Homeopatische medicijnen: VSM, McSamuel, Heel en Chinese kruiden verstrekt door dierenarts  ì ììì

Gebitsbehandeling  ì ììì

Professionele gebitsreiniging (consult, diagnostiek, narcose, tandsteenverwijdering, extracties)  ì ììì

Wortelkanaalbehandeling, plaatsen vullingen  ì ììì

Intensieve zorg  ì ììì

Specialistische diagnostiek: MRI, CT scan, behandeling met isotopen  ì ììì

Hulpmiddelen: insulinepen en brace (maximaal 1 item)  ì ììì

Plaatsen pacemaker, stents en coils, toedienen bloedtransfusies  ì ììì

Extra zorg   ì ììì

Opvang huisdier bij verblijf eigenaar in ziekenhuis/Dierenambulance tot max. €250,- per jaar  ì ììì

Opname en verpleging in de dierenkliniek langer dan 7 dagen incl. dwang- en sondevoeding  ì ììì

Ziektekosten Europa (tot €1.000,- per jaar)  ì ììì

Aanvullende verzekeringen (af te sluiten in combinatie met BASIS, PLUS of TOTAAL Pakket)

1. Sterilisatie en castratie (tot €75,- kat en €150,- hond)

2. Chemotherapie en radiotherapie

3. Crematie van overleden huisdier (inclusief vervoer)

 ì ì

ì ì ì

ììì ììì ììì

4. Reisverzekering Wereld (tot €1.000,- per jaar) ììì ììì ììì

Deze kosten vergoedt Petplan niet:

Revalidatie, (gewrichts)protheses, transplantaties en experimentele diergeneeskunde / Dieetvoeding en voedingssupplementen / Orthodontie van het 
gebit / Preventieve veterinaire begeleiding zoals gewichtscontrole, dieetadvies en geriatrisch onderzoek / Alle aandoeningen van de voortplantingsor-
ganen zoals het voortplantingsproces, anticonceptiemiddelen, sterilisatie/castratie ongeacht de indicatie (wel met aanvullende sterilisatie/castratie 
verzekering) / Bestaande en/of (erfelijke) aandoeningen / Behandelingen die het huisdier niet baten / Second opinion.

ììì Petplan vergoedt 80%    ììPetplan vergoedt 75%    ìPetplan vergoedt 50%    geen vergoeding

Aan dit vergoedingenoverzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Zie polisvoorwaarden voor de details. 

dé huisdierenverzekering



dé huisdierenverzekering

Ieder huisdier verdient

Nieuw: Ongevallenverzekering 

Deze verzekering biedt dekking voor uw huisdier in het 
geval van een aantoonbaar ongeval. Onder een ongeval 
verstaan wij: een verkeersongeval, een botbreuk, een 
bijtwond, aandoeningen als gevolg van brand of over-
stroming en het binnenkrijgen van een vreemd voorwerp, 
giftige gassen of vergiftigd voedsel. De Ongevallenverze-
kering heeft een beperkte dekking in vergelijking met het 
Basis Pakket.

nr.1

Huisdieren 

verzekering

wereldwijd!

Wat wordt vergoed?

ü 80% van de gemaakte kosten bij dierenarts of  
        specialist als gevolg van een ongeval.
ü Advertentiebudget tot € 250,- bij vermissing huisdier
ü Gebruik dierenambulance als gevolg van een ongeval
ü Tot € 2.000,- per jaar

In de polisvoorwaarden kunt u meer lezen over de details van 
dit pakket en bijbehorende vergoedingen.

Petplan, al 40 jaar dé dierenexpert
Petplan is de grootste dierenverzekeraar ter wereld met 40 
jaar ervaring en anderhalf miljoen verzekerde huisdieren. 
Wij weten wat het beste voor uw huisdier is. 

Uitgebreide vergoedingen voor alle rassen 
Onze pakketten zijn samengesteld door dierenartsen. 
Alle rassen zijn welkom en bij ons kunt u ook uw konijn of 
papegaai verzekeren. 

Eenvoudig declareren en snel uw geld 
Bij Petplan kunt u eenvoudig declareren: online en per 
post. Declaraties handelen wij binnen 10 dagen af! U heeft 
dus snel uw geld terug op uw rekening!





 



 

Vrije dierenartskeuze
Met een Petplan huisdierenverzekering kunt u terecht bij 
alle dierenartsen in Nederland. 

 

Onze klanten beoordelen ons met een 8,1 
Dagelijks meten wij de klanttevredenheid. Onze klanten  
zijn erg tevreden en geven ons een 8,1. Daar zijn wij  
trots op!

 
Altijd contact met een dierenspecialist 
Bij Petplan werken gediplomeerde dierenartsassistentes 
die zelf ook trotse huisdierbezitters zijn. Ze weten  
waarover ze praten en voorzien u van betrouwbaar advies. 



 



 



 

Wat wordt vergoed?


