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Met het Zuidplas Gezondheidsplan 
geeft u uw hond of kat alle noodzake- 
lijke diergeneeskundige ondersteuning.

U kunt daarbij kiezen uit twee 
verschillende pakketten:
• het basispakket 
• het pluspakket

De voordelen op een rij

• Voordeliger 
Het basispakket is 15 % voordeliger 
dan de bij elkaar opgetelde onderde-
len. Het pluspakket is maar liefst 25 % 
voordeliger dan de bij elkaar opgetel-
de onderdelen.

• Maandelijkse afschrijving 
Maandelijks wordt via automatische in-
casso het verschuldigde bedrag (zie tabel) 
afgeschreven. U weet waar u aan toe bent.

• Makkelijk afsluiten 
Het gezondheidsplan kan direct in onze  
praktijk worden afgesloten. 

Meer info en de voorwaarden geven we 
u graag persoonlijk of via onze site.

U gunt uw hond of kat  
het allerbeste, dat  

weten we zeker. 
 Met het Zuidplas 

Gezondheidsplan 
geeft u uw dier 

die allerbeste 
zorg!

Gezondheidsplan



Het belang van preventieve zorg
Naast het genezen van allerlei ziekten is een be-
langrijke deel van ons werk het gezond houden 
van uw trouwe huisvriend. Dat doen we met 
preventieve zorg. Daarmee geven wij hen de 
beste kans op een gezond en lang leven. 

Goede conditie voor een lang leven
Wanneer een huisdier in goede conditie is loopt 
het minder risico op ziektes en aandoeningen. 
Daarom vinden wij preventieve gezondheidszorg 
erg belangrijk. Ook voor huisdieren geldt: ‘voor-
komen is beter dan genezen!’

Jaarlijkse vaccinatie
Door uw hond of kat jaarlijks te vaccineren 
voorkomt u levensbedreigende ziektes. Maar een 
enting alleen is niet voldoende. 

Met regelmatige controles kunnen we proble-
men vroeger signaleren dan wanneer we wach-
ten tot symptomen ons er op wijzen. Daarom 
kijken wij uw huisdier altijd helemaal na bij een 
vaccinatie en wordt hij/zij gewogen. Zo kunnen 
we ziektes vaak al in een vroeg  
stadium opsporen, nog voordat het dier zichtba-
re klachten vertoont. 

Andere behandelingen
Ook behandelingen tegen teken en vlooien en 
het regelmatig ontwormen van uw huisdier 
(minimaal 4x per jaar), gezonde voeding en 
periodieke controle van het gebit zijn noodza-
kelijk voor een gezonde hond of kat. Ook die 
onderdelen vindt u allemaal terug in het Zuidplas 
Gezondheidsplan.

De voordelen op een rij
• Voordeliger 

Het basispakket is 15 % voordeliger dan de bij 
elkaar opgetelde onderdelen. Het pluspakket is 
maar liefst 25 % voordeliger dan de bij elkaar op-
getelde onderdelen.

• Maandelijkse afschrijving 
Maandelijks wordt via automatische incasso het 
verschuldigde bedrag (zie tabel) afgeschreven. U 
weet waar u aan toe bent.

• Makkelijk afsluiten 
Het gezondheidsplan kan direct in onze  
praktijk worden afgesloten. 

Meer info en de voorwaarden geven we u 
graag persoonlijk of via onze site.
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Activiteit 
Basis

Pakket

Plus

Pakket

Uitgebreid preventief licha-

melijk onderzoek 
 

Extra consult  

Vaccinatie  

Ontwormen  

Ontvlooiing voor het hele 

jaar 
 

Nagels knippen  

Consult paraveterinair 

Gebitsreiniging (1x per jaar) 

Urineonderzoek (1x per jaar)  

Uitgebreid preventief  

bloedonderzoek


Korting op het Hill’s en Royal 

Canin assortiment (10%)
 

Tarief
vanaf 
€15,-

per maand

vanaf
€17,50
per maand

Eénmalige inschrijfkosten € 30,-

Gezondheidsplan



www.dierenkliniekzuidplas.nl
Zuidplasweg 7, 2914LK Nieuwerkerk aan den IJssel, Tel: 0180 320 363

Gezondheidsplan
Uitgebreid preventief lichamelijk onderzoek
Eenmaal per jaar wordt u uitgenodigd op onze 
praktijk voor de vaccinatie. Tijdens één van deze 
bezoeken wordt uw huisdier gevaccineerd en 
kijkt één van onze dierenartsen uw huisdier na. 
Eventuele aandoeningen kunnen hierdoor op tijd 
ontdekt en behandeld worden.  Gewichtscontro-
les en gebitscontroles maken ook onderdeel uit 
van het onderzoek. 

Consult (allen plus-pakket)
Mocht uw huisdier ziek worden of u vertrouwt 
het een en ander niet, heeft u in het plus-pakket 
ook een gratis consult.

Vaccinatie
In ons gezondheidsplan zijn de standaard vacci-
naties die iedere hond of kat jaarlijks nodig heeft 
opgenomen, de zogenaamde “core”-vaccinaties. 
Bijzondere entingen zoals de kennelhoest en 
hondsdolheid zijn in het plan opgenomen. 

Ontwormen
Het is belangrijk om uw huisdier regelmatig te 
ontwormen én te ontvlooien, omdat wormen en 
vlooien ook vervelende gevolgen kunnen hebben 
voor u en uw kinderen. De middelen die u bij 
ons krijgt zijn de middelen die we ook standaard 
in ons assortiment hebben en zijn dus kwaliteit-
sproducten. 

Ontvlooien
Uw dier wordt een jaar lang beschermd tegen 
vlooien met een toedieningsvorm en frequentie 
afgestemd op uw huisdier.

Consult paraveterinair
Wilt u begeleiding bij het afvallen van uw huis-
dier of heeft uw kat gedragsproblemen kunt u 
een beroep doen op onze paraveterinairen. De 
kosten hiervan zijn bij het plan inbegrepen.

Gebitsreiniging
Indien nodig wordt eenmaal per jaar een gebits-
reiniging bij uw huisdier uitgevoerd. Kosten voor 
de anaesthesie en het eventuele verwijderen van 
tanden of kiezen en röntgenfoto’s van het gebit 
zijn niet in het gezondheidsplan opgenomen.

Urineonderzoek
Hierbij wordt naar het soortelijk gewicht, eiwit, 
glucose, zuurgraad en naar het sediment in de 
urine gekeken. Eventuele verminderde werking 
van de nieren, een infectie of blaasgruis kunnen 
hiermee ontdekt worden. Tijdige behandeling van 
deze problemen kan ernstige gezondheidspro-
blemen voorkomen of uitstellen.

Bloedonderzoek
Hierbij wordt gekeken naar ureum, creatinine, 
glucose, totaal eiwit, albumine, alkalische fosfata-
se en GPT en het schildklierhormoon. Dit geeft 
onder andere informatie over het functioneren 
van de lever, nieren en de stofwisseling.

Afsluitkosten
Kosten daarvan zijn € 30,- (intake, plus een eer-
ste controle, wegen en andere intakehandelingen, 
en administratiekosten). 
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Waarom zou ik meedoen aan het  
Zuidplas Gezondheidsplan?
Preventieve zorg voorkomt pijn en leed en ook 
hoge kosten. Door een abonnement af te sluiten 
ontvangt uw huisdier de noodzakelijke preven-
tieve behandelingen, kunt u laagdrempelig de 
gezondheid van uw huisdier laten controleren 
en spreidt u de kosten over het jaar. Met het 
Zuidplas Preventieve Gezondheidsplan bespaart 
u kosten - u bent voordeliger uit dan wanneer u 
de zelfde behandelingen apart laat uitvoeren - en 
u krijgt ook nog interessante kortingen, bijvoor-
beeld op voer.

Wat is het verschil tussen ons gezondheids-
plan en een verzekering?
Het Zuidplas Gezondheidsplan dekt de kosten 
van preventieve zorg, die meestal niet door een 
verzekering worden gedekt. Een verzekering 
wordt afgesloten voor onverwachte en onvoor-
ziene kosten, die soms erg hoog kunnen oplopen.  
Het Zuidplas Gezondheidsplan is dus geen ver-
vanging van de verzekering en beide producten 
kunnen elkaar ook goed aanvullen. Zo zorgt u 
ervoor dat uw huisdier altijd de beste zorg krijgt.

Hoe kan ik mij aanmelden voor het  
Zuidplas Gezondheidspan
U levert het volledig ingevulde formulier in bij de 
praktijk. De eerste betaling (eerste termijn plus 
eenmalige administratiekosten à € 30,-) dient 
bij aanmelding contant of per pin te worden 
voldaan. Daarna worden de volgende termijnen 
maandelijks via een automatische incasso van uw 
bankrekening afgeschreven. Na één jaar wordt 
uw abonnement automatisch verlengd, tenzij u 
zelf één maand van tevoren schriftelijk opzegt.

Wat zijn de kosten?
De kosten van het Zuidplas Gezondheidsplan 

zijn afhankelijk van het soort huisdier en bij 
honden van het gewicht. Het Gezondheidsplan  
levert altijd een besparing op ten opzichte van de 
reguliere prijzen.

Wat gebeurt er als ik een maandelijkse  
termijn niet betaal? 
Het Zuidplas Gezondheidsplan wordt in dat 
geval stopgezet. Dat betekent dat u, zolang u de 
verschuldigde termijnen niet heeft voldaan, geen 
recht heeft op producten en diensten uit ons 
Gezondheidsplan. We zullen het verschuldigde 
bedrag alsnog incasseren.

Hoe kan ik opzeggen?
U kunt te allen tijde opzeggen door een schrifte-
lijke opzegging te sturen naar:

Dierenkliniek Zuidplas, 
Zuidplasweg 7
2914LK in Nieuwerkerk aan den IJssel

Ook kunt u het opzegformulier invullen bij ons 
in de praktijk. Bij opzegging gedurende de jaar-
lijkse looptijd worden de reeds afgegeven pro-
ducten tegen de normale prijs verrekend met de 
reeds betaalde termijnen. Het restant wordt bij u 
in rekening gebracht en via automatische incasso 
eenmalig geïncasseerd.

Wordt het gezondheidsplan automatisch 
stopgezet als mijn huisdier is overleden? 
Als uw huisdier in onze praktijk is ingeslapen 
of overleden, of als uw huisdier thuis door een 
van onze dierenartsen wordt ingeslapen, wordt 
het gezondheidsplan automatisch met ingang 
van de daarop volgende maand beëindigd. Indien 
uw huisdier thuis of op een andere praktijk is 
overleden, dan dient u ons dit per e-mail of tele-
fonisch te laten weten en kan het eveneens met 
ingang van de daarop volgende maand worden 
beëindigd.

Q & A


