Zorgeloos en betaalbaar
huisdierenbezit
We willen graag dat uw huisdier lekker in zijn vel zit en onbezorgd dier
kan zijn. Daarom hebben we het Huisdieren ZorgPlan ontwikkeld. Met
maandelijkse betalingen voor preventieve gezondheidszorg spreidt u de
kosten en geeft de beste zorg:

Vaccinaties voor een
optimale bescherming
door hem te beschermen tegen ernstige

Uitstekende prijzen exclusieve kortingen
en betaalbare
maandelijkse bedragen

infecties en ziektes.

Spreiding van kosten, waardoor u

Laat uw huisdier van het leven genieten

Uitstekende zorg
en regelmatige
gezondheidschecks

makkelijker voor uw huisdier kunt zorgen.
Bovendien korting op kwaliteitsproducten
en diensten die vaak alleen verkrijgbaar
zijn bij uw dierenarts.

Extra gezondheidscontroles en
deskundige adviezen, bijv. over voeding,
gebit en welzijn, zodat eventuele
medische problemen voorkomen, of snel
ontdekt kunnen worden.

Beste preventie - een
heel jaar kwaliteits
producten tegen vlooien,
teken en wormen
Parasieten zijn vervelend voor uw
huisdier en u, en verspreiden
bovendien ziektes. Behandel
hem of haar dus regelmatig!
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Zorgeloos en
betaalbaar
huisdierenbezit

Sluit vandaag nog
een Huisdieren
ZorgPlan af!
Vul de schriftelijke overeenkomst in en geef

Extra kortingen
Wanneer u een een plan heeft afgesloten
krijgt u van ons geregeld extra korting op
overige producten en diensten.

die af aan de balie. Daar kunt u ook uw
eerste maandelijkse betaling voldoen.
Hierna betaalt u automatisch. Zo eenvoudig
kan zorgeloos huisdierenbezit zijn.

Voor uw kat
Premie per maand*

Huisdieren

Normale

ZorgPlan

kosten

€ 18,95

Jaarlijkse vaccinatie en gezondheidscheck

✓

€ 59,65

✓

€ 47,60

✓

€ 135,00

✓

€ 35,00

✓

€29,90

door dierenarts
Gezondheidscheck door dierenarts
6 maanden na de vaccinatie
Het beste product tegen vlooien
voor 1 jaar
Het beste product tegen wormen,
voor 1 jaar
Gezondheidscheck bij de assistente
Uw besparing per jaar is

€ 79,75

Totaal

€ 227,40

Chip nu voor €20,00 (I.p.v. €36,25) , excl. consult, incl. registratie
Plus 10% korting op alle andere diensten in onze praktijk m.u.v. medicatie
Plus 10% korting op alle Hill’s voeders
*Eenmalig € 5,00 incasso-kosten

€ 307,15

