
Huisdierverzekering? Zeker het overwegen waard! 
We krijgen vaak vragen over huisdierverzekeringen. Is dat verstandig? Kan je niet beter 
gaan sparen? Keren ze wel uit? Logische vragen. Wat is onze mening. Kunt u zonder 
probleem een onverwachte uitgave van zeg € 950, - betalen dan is het misschien niet zo 
nodig om een verzekering af te sluiten. Maar laten we eerlijk zijn, dat is niet voor iedereen 
altijd mogelijk. Door het afsluiten van een huisdierenverzekering weet u als eigenaar, dat u 
goed voorbereid bent op onverwachte medische kosten. Een prettige zekerheid. Voor u en 
voor uw huisdier. 
 
Verschillende aanbieders 
In Nederland zijn er verschillende aanbieders van huisdierverzekeringen. Om een goede 
keuze te maken kunt u het beste de voorwaarden, service en diensten van alle aanbieders 
vergelijken. Let bij uw keuze goed op, de verzekeringen zijn vergelijkbaar maar verschillen 
ook op meerdere punten. Let bijvoorbeeld op: 

• De maximale vergoeding per verzekeringsjaar. 

• De wijze van declareren en de eventuele kosten van de declaratie en de termijn van 
uitbetaling. 

• Eventuele beperkte dekking bij aanvang van de verzekering, wachttermijn. 

• Eventuele uitsluitingen die gelden voor enkele rassen. 

• De premies, instappremie en verouderingstoeslag. Over het algemeen geldt: Hoe 
hoger de premie hoe hoger de dekking. 

• De dekking:  
o Zit castratie / sterilisatie in de basisdekking? 
o Worden preventieve zaken zoals bijv. de enting vergoed? 
o Worden diagnostiek, behandeling en nazorg bij heup- of 

elleboogaandoeningen vergoedt? 
o Is specialistische zorg volledig gedekt? 
o Worden spoedbehandelingen volledig gedekt? 

Enzovoort. 
 
De Reaal Dier & Zorg Verzekering  
Reaal Dier & Zorg (Voorheen Proteq Dier & Zorg) is de grootste huisdierverzekeraar in 
Nederland. Reaal Dier & Zorg heeft al sinds 1998 zeer ruime ervaring. Van onze klanten 
horen we goede geluiden over deze aanbieder. We brengen ‘m dan ook graag bij u onder de 
aandacht. 
  
De belangrijkste voordelen van de Reaal Dier & Zorg Verzekering op een rijtje: 
 

• Aandoeningen aan Heupen & Ellebogen (diagnostiek, chirurgie etc.) onderdeel van 
de Basisdekking. 

• Castratie / Sterilisatie ongeacht de aandoening, in de Basisdekking 

• De meest complete basisdekking van Nederland + keuze uit 4 aanvullende 
dekkingen. 

• Geen wachttermijn bij jonge dieren. 

• Reaal Dier & Zorg keert direct uit aan de praktijk bij bedragen vanaf €500, - 
• Hoogste maximale vergoeding, € 5.000 per 12 maanden. 
• Vrije dierenartskeuze. 

• In de Basisdekking, vergoeding van € 65 per 12 maanden voor entingen, 
parasietenbestrijding en gezondheidsconsulten. 

 
 
 
 
 



 
 
 
Klik eens op de banner op onze website 
Voorbereid zijn op onverwachte medische kosten is een logisch onderdeel van Verantwoord 
Huisdierbezit. Echter, een ongeluk of een ziekte…..het komt altijd onverwachts. Door het 
afsluiten van een ziektekostenverzekering voor uw hond of kat kunt u een hoop (financieel) 
leed besparen. Op de site van Reaal Dier & Zorg kunt u zelf uw premie berekenen en als u 
dat wil het ook direct in orde maken. Klik op de banner van Reaal Dier & Zorg op onze 
website voor meer informatie. Voor inhoudelijke vragen over de verzekering kunt u het beste 
direct contact opnemen met Reaal Dier & Zorg op 072 518 02 80. Zij helpen u graag. 
 
Extra voordeel! 
Als klant bieden wij u een voordeel van €10, - aan. Als u de verzekering afsluit via de banner 
op onze website dan krijgt u van Reaal Dier & Zorg een voordeel van €10, -. 
 


