
 

 

 

Dienstenoverzicht 
 

Wat fijn dat je overweegt een Vetplan abonnement af te sluiten. Makkelijker en handiger kan bijna 

niet. :-) 

 

In de algemene voorwaarden van Vetplan wordt verwezen naar het dienstenoverzicht van de kliniek 

dat onderdeel is van de overeenkomst.  

 

Beetje vage taal, dus wat is dat nu concreet? 

 

Het dienstenoverzicht zijn de behandelingen die je dier krijgt omdat deze onderdeel zijn van het 

Vetplan abonnement dat jij voor jouw dier hebt gekozen. 

 

Nog even als reminder: Vetplan is een abonnement voor preventieve zorg. Preventieve zorg is zorg 

die bijdraagt aan het gezond houden van je huisdier.  

 

Dit zijn de Vetplan-diensten die wij aanbieden in de verschillende pakketten. Afhankelijk van het door 

jou gekozen pakket zijn ze van toepassing. 

 

➢ Gezondheidscheck door dierenarts en paraveterinair consult 

o Ieder jaar wordt jouw huisdier zo’n 7 jaar ouder. De veroudering gaat bij huisdieren 

veel sneller dan bij ons. Door de gezondheidscontroles en jouw observaties kunnen 

we kwaaltjes eerder signaleren. Super belangrijk dus. 

o Voor de gezondheidscontroles (eventueel met vaccinatie) plannen we bij de hond 15 

minuten en voor de kat of het konijn 10 minuten.* 

 

➢ Vaccinatie 

o Beschermd blijven tegen ziektes is ontzettend belangrijk voor je huisdier. Wij 

vaccineren op maat, dus alleen dat wat nodig is.  

 

➢ Nagels knippen 

o We knippen de nagels van je huisdier indien dit gewenst en nodig is. 

 

➢ Bloedonderzoek (Vetplan Plus) 

o Je krijgt één keer per jaar een preventief bloedonderzoek ter waarde van het bedrag 

behorende bij jouw gekozen Vetplan Plus abonnement. Bloedonderzoek bij ziekte valt 

buiten het Vetplan. 

o Jaarlijks bloedonderzoek kan inzicht geven in trends van bloedwaarden. 

o Voor het doen van preventief bloedonderzoek gaan we uit van de meewerkende 

patiënt.* Dat is gelukkig meestal het geval. 

 

 

 



 

 

➢ Urineonderzoek (Vetplan Plus) 

o Jaarlijks een preventief onderzoek van de urine levert ons een schat aan informatie op 

over de gezondheid van jouw dier. 

 

➢ Bloeddrukmeting (Vetplan Plus) 

o Één keer per jaar preventief een bloeddrukmeting. Deze kunnen we doen tijdens één 

van de gezondheidschecks van je huisdier, mits aangegeven bij het plannen van de 

afspraak. Sowieso moet dit en doen we dit in alle rust. Daar is wat tijd voor nodig. 

o Een hoge bloeddruk is schadelijk, maar wordt pas zichtbaar als je het meet. Met een 

normale bloeddruk zit je huisdier echt lekkerder in z’n vel. 

  

➢ Korting op Sanimed diervoeding (voor honden en katten) 

o Als onderdeel van Vetplan krijg je 10% korting op voeding van Sanimed gekocht in 

onze kliniek. 

o Deze voeding is van hoge kwaliteit en draagt bij aan de optimale gezondheid van je 

hond of kat.  

 

➢ Producten voor je dier (afhankelijk voor welk dier je het Vetplan afsluit krijg je: hooi, spray 

tegen maden en vliegen, of antiworm-, vlo- en tekenmiddel) 

o Deze producten dragen bij aan de optimale gezondheid van je dier en worden 

zodoende vergoed onder het Vetplan van je dier. 

o Je krijgt de producten gespreid, zodat je dier door het jaar heen gebruik kan maken 

van de producten wanneer dat nodig is.  

o Als je producten niet komt ophalen ondanks onze herinneringen dan vervalt na 3 

maanden het recht op deze producten.  

 

* Let op: duurt een bezoek langer (om welke reden dan ook; voorbeelden zijn: onverwachte 

bijzonderheden, veel vragen, jouw huisdier heeft meer tijd nodig of werkt minder goed mee) dan 

worden daar extra kosten voor in rekening gebracht. Dit val buiten het Vetplan abonnement.  

 

Nog even deze tip: 

Is je dier ziek dan valt de behandeling van je dier niet onder het Vetplan preventieve zorg 

abonnement. Met een huisdierverzekering kun je je huisdier tegen onverwachte ziektekosten 

verzekeren. Omdat huisdierverzekeraars ook overtuigd zijn van het belang van preventieve zorg bij 

huisdieren zijn er een aantal verzekeraars die het Vetplan abonnement (deels) vergoeden. Daarmee 

ben je dan nóg goedkoper uit. 

 

Datum:  

 

Naam:                                                                   Ondertekening 

 

…………………………….            ……………………………. 

 

Bijlage: algemene voorwaarden Vetplan en algemene voorwaarden Dijkstra Dierenkliniek 


