
VOORKOM
onverwachte
kosten bij de
dierenarts

Tegenwoordig zijn er ziektekosten-
verzekeringen mogelijk voor uw
huisdier. 

Een verzekering is verstandig, omdat
u dan nooit voor onverwachte hoge
kosten zult komen te staan. Met
name kosten buiten openingstijden
en acute zorg, zoals een plotseling
ziek of aangereden dier, kunnen flink
oplopen.

Voor een relatief laag bedrag bent u
verzekerd tegen de meeste
ziektekosten van uw dier. 

In deze brochure vind u enkele tips!

Waarom uw dier
verzekeren

Geen onverwachte hoge kosten;
Drempel om naar de dierenarts te gaan
is lager en dus betere zorg voor uw
huisdier;
U hoeft niet te kiezen tussen huisdier en
portemonnee;
U bent ook verzekerd voor zaken waar u
niet direct aan denkt zoals
bloedonderzoek, CT-scan of een
compleet röntgenonderzoek;
U kunt met een gerust gevoel genieten
van uw huisdier;
Hoe jonger uw huisdier is op het
moment van verzekeren, des te
goedkoper de verzekering tijdens de
rest van zijn of haar leven.

.

Enkele tips 

Dekking van de verzekering, welke
medische kosten worden wel en niet
vergoed;
Hoogte eigen risico;
Hoogte van de premie die u per maand
of per jaar moet betalen;
De maximale uitkering die per jaar
uitbetaald wordt;

Er zijn veel verschillende verzekeraars en
deze hebben vaak ook verschillende
pakketten. Bedenk vooraf goed waarvoor u
uw dier wilt verzekeren, tegen welke kosten
en vergelijk de verschillende aanbieders.

Dit is waar u op kunt letten tijdens het
vergelijken van de verschillende
verzekeringen en verzekerpakketten:

Er bestaat een misverstand dat preventieve
zorg per definitie niet wordt gedekt door 
 verzekeringen. Dekking voor preventieve
zorg kunt u echter afsluiten bij verschillende
verzekeraars. Mocht u dit willen, let dan
tijdens het afsluiten goed op of preventieve
zorg binnen het verzekerpakket valt.

Op www.vergelijkdierenverzekering.nl kunt
u verschillende verzekeringen vergelijken.
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