Abonnement Dier en Zorg Plan
BASIS EN PLUS

Het Dier en Zorg Plan wordt in twee verschillende
abonnementsvormen aangeboden, te weten ‘Basis’
en ‘Plus’. Voor beide abonnementsvormen zijn extra
opties beschikbaar, echter worden deze niet door elke
dierenkliniek aangeboden. De extra opties die uw
dierenkliniek aanbiedt, zijn vermeld in de
Dier en Zorg Plan-folder van uw dierenkliniek.

PAKKETINHOUD

De tabel op de laatste pagina bestaat uit twee
onderdelen: ‘Standaard inhoud’ en ‘Standaard inhoud:
keuze opties’.
In het eerste deel staat waarop iedere abonnee, op
basis van de door hem gekozen abonnementsvorm,
standaard aanspraak maakt tegenover de
dierenkliniek, waarmee het abonnement is aangegaan.
In het tweede deel van de tabel worden de keuze
opties genoemd. ‘Korting op urineonderzoek’
en ‘Korting op bloedonderzoek’ vallen onder de
standaard pakketinhoud, maar de kliniek mag zelf
kiezen voor optie A of B bij deze twee onderdelen
(oftewel de frenquentie en het kortingspercentage bij
deze onderdelen).
De door uw dierenkliniek te verrichten prestaties zoals
weergegeven in de tabel op de laatste pagina, zijn
inbegrepen bij de maandelijkse abonnementskosten,
evenwel met inachtneming van hetgeen is vermeld
onder ‘Toelichting standaard inhoud’ en ‘Toelichting
keuze opties’ in dit document. Ook op de bij de
betreffende abonnementsvorm behorende en in de
tabellen vermelde kortingen wordt aanspraak gemaakt
met inachtneming van hetgeen is vermeld onder
‘Toelichting standaard inhoud’, en ‘Toelichting keuze
opties’.
Preventieve zorg
De begrippen ‘preventief’ en ‘preventieve’ duiden
op behandelingen, onderzoeken en/of middelen
die worden ingezet door uw dierenkliniek met de
bedoeling om ziektes en aandoeningen bij uw
huisdier te voorkomen. Het betreft bijvoorbeeld
gezondheidscontroles, vaccinaties, vlooien-, teken- en
ontwormingsmiddelen en preventieve onderzoeken.
Preventieve behandelingen, onderzoeken en/of
middelen zijn uitdrukkelijk geen verzekering voor
curatieve zorg (waaronder wordt verstaan zorg die
een genezende werking beoogt); indien uw huisdier
ziek wordt en behandeling nodig heeft, zijn de kosten
daarvan niet bij uw abonnementskosten inbegrepen.

PRIJS EN ADMINISTRATIEKOSTEN

Afhankelijk van het soort huisdier gelden voor de
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verschillende abonnementsvormen de onderstaande
tarieven:

Basis

Plus

		

€ 15,95

€ 25,95

Kat			

€ 13,50

€ 23,50

Hond

Naast de maandelijkse prijs bent u per aanmelding
als abonnee eenmalig € 7,50 administratiekosten
verschuldigd. Per aanmelding kunt u meerdere
dieren aanmelden.

TOELICHTING STANDAARD INHOUD
Aanvullende vaccinaties
De aanvullende vaccinaties tegen Bordetella
bronchiseptica en hondsdolheid (rabiës) enting
worden eenmaal per abonnementsjaar aangeboden,
afhankelijk van het individuele huisdier. De
aanvullende vaccinaties dienen tijdens één van
de twee jaarlijkse gezondheidscontroles die
van uw abonnement deel uitmaken, door uw
dierenarts gegeven te worden. Als de vaccinaties
niet worden gegeven tijdens één van deze twee
gezondheidscontroles, wordt het betreffende consult
in rekening gebracht.
Afspraak bij paraveterinair
Er dient een afspraak bij een paraveterinair van uw
dierenkliniek gemaakt te worden. Tijdens deze afspraak
zullen onder andere, indien gewenst, onderstaande
preventieve handelingen uitgevoerd worden:
• Nagels knippen
Deze dienst wordt uitgevoerd door een
paraveterinair. Er geldt geen maximale frequentie.
• Gebitscontrole
Deze dienst wordt uitgevoerd door een
paraveterinair. Er geldt geen maximale frequentie.
• Voedingsadvies
Deze dienst wordt uitgevoerd door een
paraveterinair. Er geldt geen maximale frequentie.
• Overig
Tijdens de afspraak bij de paraveterinair kunnen
overige preventieve onderwerpen besproken
en/of uitgevoerd worden. Curatieve handelingen
door zowel uw dierenarts als door de
paraveterinair, worden in rekening gebracht.
Basisvaccinaties

• Kleine cocktail (Leptospirose): deze dient
eenmaal per jaar te worden gegeven.
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• Grote cocktail (Leptospirose + DHP - Distemper,
Hepatitis en Parvo): deze dient iedere drie jaar te
worden gegeven.
• De basisvaccinaties worden gecombineerd met
één van de twee jaarlijkse gezondheidscontroles
die van uw abonnement deel uitmaken. Als de
vaccinaties niet worden gegeven tijdens één
van deze twee gezondheidscontroles, wordt het
betreffende consult in rekening gebracht.
Gebitsreiniging
De gebitsreiniging wordt eenmaal per abonnementsjaar aangeboden. Niet inbegrepen zijn de met de
gebitsreiniging verband houdende kosten van narcose,
eventuele extracties, röntgenfoto’s en medicatie.
Gezondheidscontrole dierenarts
De dierenarts van uw dierenkliniek voert op uw
verzoek een gezondheidscontrole uit op uw huisdier.
Een gezondheidscontrole houdt in: een algemeen
lichamelijk onderzoek. Een gezondheidscontrole
wordt twee keer per abonnementsjaar aangeboden,
waarvan één keer gecombineerd met de jaarlijkse
basisvaccinaties en eventuele aanvullende
vaccinaties. Als de vaccinaties niet aan uw huisdier
worden gegeven tijdens één van deze twee
gezondheidscontroles, wordt het betreffende consult
in rekening gebracht.
Kennelhoest vaccinatie
Dit zijn vaccinaties voor honden via een neusenting
of een onderhuidse enting tegen kennel-/
hondenhoest. Deze vaccinaties worden één keer per
abonnementsjaar gegeven. De kennelhoestvaccinatie
wordt gecombineerd met één van de twee jaarlijkse
gezondheidscontroles die van uw abonnement deel
uitmaken. Als de vaccinaties niet worden gegeven
tijdens één van deze twee gezondheidscontroles,
wordt het betreffende consult in rekening gebracht.
Ontwormen
Uitgangspunt is dat ontworming vier keer per
abonnementsjaar plaatsvindt, afhankelijk van het
individuele huisdier. De frequentie kan dan ook
variëren. Hiervoor worden de ESCCAP-normen
gehanteerd. Voor meer informatie, vraag uw
dierenkliniek. De producten voor de ontworming
worden door uw dierenkliniek bepaald.
Vlooien en/of teken
De frequentie van deze behandelingen is afhankelijk
van de gebruikte producten. De producten worden
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per individueel huisdier beschikbaar gesteld voor
één abonnementsjaar. De producten voor de
behandeling tegen vlooien en/of teken worden door
uw dierenkliniek bepaald.
Voeding
De korting op voeding wordt berekend over het
aankoopbedrag van de voeding die uw dierenkliniek
aanbiedt. De korting heeft betrekking op zowel
preventieve voeding als dieetvoeding.

TOELICHTING KEUZE OPTIES
Bloedonderzoek
Bij een bloedonderzoek kunnen afwijkingen, zoals
bijvoorbeeld nier- en leveraandoeningen, tijdig
worden gesignaleerd. De korting is afhankelijk van
de keuze van uw dierenkliniek. Zie hiervoor de
Dier en Zorg Plan-folder van uw dierenkliniek.
De dierenkliniek kan uit onderstaande opties kiezen
(dus A óf B):
A: 20% korting op alle bloedonderzoeken
o Dit geldt voor alle bloedonderzoeken die in eigen
laboratorium, in uw dierenkliniek, onderzocht
kunnen worden. Bloedonderzoeken bij externe
laboratoria en bloedafname zijn niet bij de prijs
van uw abonnement inbegrepen.
o De bloedafname dient tijdens de gezondheidscontrole door uw dierenarts afgenomen te
worden. Als de bloedafname niet tijdens de
gezondheidscontroles, die van uw abonnement
deel uitmaken, wordt afgenomen, wordt het
betreffende consult in rekening gebracht.
o De frequentie van bloedonderzoeken is afhankelijk
van het individuele huisdier.
B: 100% korting op een preventief bloedonderzoek
o Dit geldt voor alle preventieve bloedonderzoeken
die in eigen laboratorium, in uw dierenkliniek,
onderzocht kunnen worden. Bloedonderzoeken
bij externe laboratoria en bloedafname zijn niet bij
de prijs van uw abonnement inbegrepen.
o De bloedafname dient tijdens de
gezondheidscontrole door de dierenarts
afgenomen te worden. Als de bloedafname niet
tijdens de gezondheidscontroles die van uw
abonnement deel uitmaken wordt afgenomen,
wordt het betreffende consult niet vergoed op
basis van uw abonnement.
o Het preventieve bloedonderzoek tegen 100%
korting wordt eenmaal per abonnementsjaar
aangeboden.
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Urineonderzoek
Bij het urineonderzoek wordt naar het soortelijk
gewicht, eiwit, glucose, zuurgraad van en naar het
sediment in de urine van uw huisdier gekeken. Hierdoor
kan een infectie, blaasgruis of suikerziekte in een vroeg
stadium ontdekt worden. De korting is afhankelijk
van de keuze van uw Dierenkliniek. Zie hiervoor de
Dier en Zorg Plan-folder van uw dierenkliniek. De
dierenklinieken kunnen uit onderstaande opties kiezen
(dus A óf B):
A: 20% korting op alle urineonderzoeken

o Dit geldt voor alle urineonderzoeken die in eigen
laboratorium, in uw dierenkliniek, onderzocht
kunnen worden. Urineonderzoeken bij externe
laboratoria zijn niet bij de prijs van uw
abonnement inbegrepen.
o De frequentie van urineonderzoeken is afhankelijk
van het individuele huisdier.
B: 100% korting op een preventief urineonderzoek
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extracties, röntgenfoto’s en medicatie.
Thuisbezorgen
Het thuisbezorgen van medicatie, voeding en/of
overige bestellingen. De frequentie van levering
is afhankelijk van uw dierenkliniek. De korting
op de producten is eveneens afhankelijk van uw
dierenkliniek. De prijs van de producten is exclusief
landelijke verzendkosten.
Titerbepaling (VacciCheck©)
Met een VacciCheck© wordt bepaald of er voldoende
antistoffen aanwezig zijn voor hondenziekte,
besmettelijke leverziekte en parvo. De hoeveelheid
antistoffen tegen leptospirose kunnen niet in deze
test worden bepaald. Door een titerbepaling kan uw
dierenkliniek een vaccinatieadvies op maat geven.
De Titerbepaling (VacciCheck©) wordt eenmaal per
abonnementsjaar aangeboden tegen een korting
van 40%.

o Dit geldt voor alle soort preventieve
urineonderzoeken die in eigen laboratorium,
in uw dierenkliniek, onderzocht kunnen worden.
Urineonderzoeken bij externe laboratoria zijn niet
bij de prijs van uw abonnement inbegrepen.
o Het preventieve urineonderzoek wordt eenmaal
per abonnementsjaar aangeboden.

Wormenonderzoek (PetChek©)
Met een PetChek© kan getest worden op
darmparasieten, haakworm, spoelworm, zweepworm en
giardia. Hierdoor kan uw dierenkliniek een
antiparasitica-advies op maat geven.
Wormenonderzoek (PetChek©) wordt eenmaal per
abonnementsjaar aangeboden tegen 40% korting.

EXTRA OPTIES

LOOPTIJD EN OPZEGGING
ABONNEMENTEN & ALGEMENE
VOORWAARDEN

Per dierenkliniek kunnen de kortingen en de
inhoud van de extra opties binnen uw abonnement
verschillen. Zie hiervoor de Dier en Zorg Plan-folder
van uw dierenkliniek.
Bloeddrukmeting (kat)
Bij een bloeddrukmeting wordt er gemeten of een
kat een te lage, een normale of een te hoge
bloeddruk heeft. De frequentie is afhankelijk van het
individuele dier.
Gebitsreiniging
De gebitsreiniging wordt eenmaal per abonnementsjaar aangeboden tegen 10% korting. Geen korting
wordt gegeven op de met de gebitsreiniging
verband houdende kosten van narcose, eventuele
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Een abonnement tussen u en uw dierenkliniek wordt
aangegaan voor de duur van 12 maanden en wordt
na afloop daarvan voor onbepaalde tijd stilzwijgend
verlengd, tenzij deze uiterlijk een maand vóór
verstrijken van de bepaalde looptijd van 12 maanden
is opgezegd.
Op de abonnementen van het Dier en Zorg Plan
zijn de ‘Algemene voorwaarden abonnementen
Dier en Zorg Plan’ van toepassing. Uiterlijk bij
totstandkoming van het abonnement wordt u
de mogelijkheid geboden van deze algemene
voorwaarden kennis te nemen.
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OVERZICHT PAKKETINHOUD VOOR HOND + KAT
STANDAARD INHOUD

Basis

Plus

Basis

Plus

Voeding 10% korting
Gezondheidscontrole dierenarts (2x per jaar) 100% korting
Basisvaccinaties (tijdens gezondheidscontrole) 100% korting
Ontwormen 100% korting
Vlooien en/of teken 100% korting
Afspraak bij paraveterinair 100% korting waaronder:
• Nagels knippen
• Gebitscontrole
• Voedingsadvies

Aanvullende vaccinaties* 25% korting
Gebitsreiniging** (1x per jaar) 100% korting

STANDAARD INHOUD: KEUZE OPTIES
Korting op urineonderzoek (A óf B):
A. Urineonderzoek 20% korting
B. Preventief urineonderzoek (1x per jaar) 100% korting
Korting op bloedonderzoek (A óf B):
A. Bloedonderzoek 20% korting
B. Preventief bloedonderzoek (1x per jaar) 100% korting

*
Bordetella bronchiseptica, rabiës en kennelhoest
** Exclusief narcose, extracties, röntgenfoto’s en medicatie
*** Exclusief bloedafname

De kortingen en opties die zijn inbegrepen bij de betreffende abonnementsvorm, kunnen per
dierenkliniek verschillen. Voor meer informatie dient u contact op te nemen met uw dierenkliniek.
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