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Abonnementaanbod
Bij de Pet Health Club wordt er een abonnement aangeboden voor de volgende drie diersoorten: hond, kat en konijn. Elk abonnement is specifiek afgesteld aan de preventieve noden van de diersoorten. Daarnaast zal, afhankelijk van de behoefte en omgeving
van uw huisdier, uw dierenarts de juiste selectie maken van producten om uw huisdier een volledig abonnementsjaar te voorzien in
de juiste preventieve zorg.

Abonnement inhoud
De tabel op de laatste pagina geeft een overzicht van de standaard inhoud van elke abonnement per diersoort. De door uw dierenartsenpraktijk te verrichten prestaties zoals weergegeven in de tabel, zijn inbegrepen bij de maandelijkse abonnementskosten,
evenwel met inachtneming van hetgeen is vermeld onder ‘Toelichting abonnement inhoud’. Ook bij de betreffende abonnementsvorm behorende en in de tabel vermelde kortingen wordt aanspraak gemaakt met inachtneming van hetgeen is vermeld
onder ‘Toelichting abonnement inhoud’.
Preventieve zorg
De begrippen ‘preventief’ en ‘preventieve’ duiden op behandelingen, onderzoeken en/of middelen die worden ingezet door uw
dierenartsenpraktijk met de bedoeling om ziektes en aandoeningen bij uw huisdier te voorkomen. Het betreft bijvoorbeeld gezondheidscontroles, vaccinaties, vlooien-, teken- en ontwormingsmiddelen en preventieve onderzoeken. Het abonnement Pet Health
Club is uitdrukkelijk geen dierenverzekering voor curatieve zorg (waaronder wordt verstaan zorg die een genezende werking
beoogt); indien uw huisdier ziek wordt en behandeling nodig heeft, zijn de kosten daarvan niet bij uw abonnementskosten inbegrepen.

Looptijd en opzegging abonnementen & algemene voorwaarden
Op de abonnementen van de Pet Health Club zijn de ‘Algemene voorwaarden abonnementen Pet Health Club’ van toepassing.
Vooraleer het abonnement tot stand komt, worden deze algemene voorwaarden u ter kennis gebracht en dient u deze expliciet te
aanvaarden.
Een abonnement tussen u en uw dierenartsenpraktijk wordt aangegaan voor de duur van 12 maanden en wordt na afloop
daarvan voor onbepaalde tijd stilzwijgend verlengd, tenzij deze uiterlijk een maand vóór verstrijken van de bepaalde
looptijd van 12 maanden is opgezegd.
De abonnee kan het abonnement in afwijking hiervan tussentijds opzeggen indien:
a) De abonnee naar buiten België is verhuisd;
b) De abonnee langer dan drie maanden achter elkaar buiten België verblijft;
c) Het huisdier niet langer behoort tot het huishouden van de abonnee en de abonnee binnen 30 dagen na het intreden van
deze omstandigheid een afstandsverklaring aan de dierenartsenpraktijk overlegt;
d) Het huisdier langer dan 30 dagen is vermist; en/of;
e) Het huisdier is overleden en de abonnee binnen 30 dagen een door de dierenarts ondertekende overlijdensverklaring aan de
dierenartsenpraktijk overlegt. Op verzoek van de dierenartsenpraktijk dient de abonnee de omstandigheid als bedoeld
onder a), b) en d) genoegzaam aan te tonen alvorens hieraan enig recht te kunnen ontlenen.

Prijs en administratiekosten
Afhankelijk van het soort huisdier gelden voor de verschillende abonnementsvormen de onderstaande tarieven (incl. BTW):
Hond
Kat
Konijn

€ 24,95
€ 21,95
€ 9,95

Naast de maandelijkse prijs bent u per aanmelding als abonnee eenmalig € 7,50 administratiekosten verschuldigd. Per aanmelding
kunt u meerdere dieren aanmelden.
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Toelichting abonnement inhoud
Afspraak bij dierenartsassistent(e)
Er dient een afspraak bij een dierenartsassistent(e) van uw dierenartsenpraktijk gemaakt te worden. Tijdens deze afspraak zullen
onder andere, indien gewenst, onderstaande preventieve handelingen uitgevoerd worden:

Nagels knippen
Deze dienst wordt uitgevoerd door een dierenartsassistent(e). Maximaal twee keer per jaar.
Gebitscontrole
Deze dienst wordt uitgevoerd door een dierenartsassistent(e). Maximaal twee keer per jaar.

Voedingsadvies
Deze dienst wordt uitgevoerd door een dierenartsassistent(e). Er geldt geen maximale frequentie.

Gewichtscontrole
Deze dienst wordt uitgevoerd door een dierenartsassistent(e). Er geldt geen maximale frequentie.
Basisvaccinaties
De basisvaccinaties worden gecombineerd met één van de twee jaarlijkse gezondheidscontroles die deel uitmaken van uw abonnement. Als de basisvaccinaties niet worden gegeven tijdens één van deze twee gezondheidscontroles, wordt het betreffende consult
in rekening gebracht.
Puppy’s en kittens die vanaf de leeftijd van 12 weken worden ingeschreven bij de Pet Health Club zullen, indien gewenst, driemaal
gevaccineerd worden met de basisvaccins in het eerste abonnementsjaar.
Bij een inschrijving vanaf de leeftijd van 16 weken geldt dat de huisdieren, indien gewenst, tweemaal gevaccineerd worden met de
basisvaccins in het eerste abonnementsjaar.
Bij een inschrijving ná de leeftijd van 16 weken heeft het huisdier, net als bij volwassen honden en katten, recht op één basisvaccinatie in het eerste abonnementsjaar.

Vaccinatieschema Hond

Puppy (leeftijd: 12 weken tot 1 jaar)
12 weken: Grote cocktail (Leptospirose + Distemper + Hepatitis + Parvovirose)
16 weken: Grote cocktail (Leptospirose + Distemper + Hepatitis + Parvovirose)
6 maand of 1 jaar: Grote cocktail (Leptospirose + Distemper + Hepatitis + Parvovirose)
Volwassen hond (leeftijd: vanaf 1 jaar)
Kleine cocktail (Leptospirose): deze dient eenmaal per jaar te worden gegeven door uw dierenarts
Grote cocktail (Leptospirose + Distemper + Hepatitis + Parvovirose): deze dient iedere drie jaar te worden gegeven door
uw dierenarts.
Uw dierenarts zal op basis van de vaccinatiestatus van uw hond bepalen welke vaccinatie uw huisdier de beste bescherming biedt
voor dat abonnementsjaar.
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Vaccinatieschema Kat

Kitten (leeftijd: 12 weken tot 1 jaar)
12 weken: Grote cocktail (Niesziekte + Kattenziekte + Kattenleukose)
16 weken: Grote cocktail (Niesziekte + Kattenziekte + Kattenleukose)
6 maand of 1 jaar: Grote cocktail (Niesziekte + Kattenziekte + Kattenleukose)
Volwassen kat (leeftijd: vanaf 1 jaar)
Kleine cocktail (Niesziekte): deze dient eenmaal per jaar te worden gegeven door uw dierenarts.
Grote cocktail (Niesziekte + Kattenziekte + Kattenleukose): deze dient iedere drie jaar te worden gegeven door uw
dierenarts.
Uw dierenarts zal op basis van de vaccinatiestatus van uw kat bepalen welke vaccinatie uw huisdier de beste bescherming biedt voor
dat abonnementsjaar.

Vaccinatieschema Konijn

Lamprei (leeftijd: 12 weken tot 1 jaar)
12 weken: Myxomatose + RHD1+ RHD2
1 jaar: Myxomatose + RHD1 + RHD2
Volwassen konijn (leeftijd: vanaf 1 jaar)
Myxomatose + RHD1+ RHD2: deze dient eenmaal per jaar te worden gegeven door uw dierenarts
Indien uw konijn reeds gevaccineerd is voor Myxomatose, RHD1 en/of RHD2 zal uw dierenarts op basis van de vaccinatiestatus van uw
konijn bepalen welke vaccinatie uw huisdier de beste bescherming biedt voor dat abonnementsjaar.
Gezondheidscontrole (dierenarts)
De dierenarts van uw dierenartsenpraktijk voert op uw verzoek een gezondheidscontrole uit op uw huisdier. Een gezondheidscontrole houdt in: een algemeen lichamelijk onderzoek. Een gezondheidscontrole wordt tweejaarlijks, dit wil zeggen om de 6 maanden
ingesteld voor uw huisdier, waarvan één keer gecombineerd met de jaarlijkse basisvaccinatie.
Puppy’s en kittens die ingeschreven worden op de leeftijd vanaf 12 weken hebben recht op drie gezondheidscontroles in het eerste
abonnementsjaar. Dit is in het kader van de extra basisvaccinaties bij jonge dieren. Vanaf het tweede abonnementsjaar gaat dit
automatisch terug op twee gezondheidscontroles per jaar.
Als de vaccinaties niet aan uw huisdier worden gegeven tijdens één van deze twee gezondheidscontroles, wordt het betreffende
consult in rekening gebracht.
Kalmerende halsbanden, sprays en verdampers
De frequentie van deze producten is afhankelijk van de gebruikte producten. De producten worden per individueel huisdier beschikbaar gesteld voor één abonnementsjaar. De 20% korting op kalmerende halsbanden, sprays en verdampers wordt berekend over het
aankoopbedrag van de geselecteerde producten die uw dierenartsenpraktijk aanbiedt.
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Madenpreventie (Myiasis) - Konijn
Ter preventie van de maden ziekte bij konijnen zal u zowel in de lente als in de zomer de nodige producten ontvangen van uw dierenartsenpraktijk om uw konijn te beschermen. De producten tegen de maden ziekte worden door uw dierenartsenpraktijk bepaald.
Ontwormen
Uitgangspunt is dat ontworming vier keer per abonnementsjaar plaatsvindt, afhankelijk van het individuele huisdier. De frequentie
kan dan ook variëren. Hiervoor worden de ESCCAP-normen gehanteerd. Voor meer informatie, vraag ernaar bij uw dierenartsenpraktijk. De producten voor de ontworming worden door uw dierenartsenpraktijk bepaald.
Preventieve bloeddrukmeting
Bij een bloeddrukmeting wordt er gemeten of een kat of hond een te lage, een normale of een te hoge bloeddruk heeft. De 20%
korting heeft betrekking op een bloeddrukmeting die tot maximaal twee keer per jaar uitgevoerd kan worden tijdens de gezondheidscontrole door uw dierenarts. De frequentie is afhankelijk van het individuele dier.
Preventieve bloedonderzoeken
Bij een bloedonderzoek kunnen afwijkingen, zoals bijvoorbeeld nier- en leveraandoeningen, tijdig worden gesignaleerd. De 20%
korting heeft betrekking op onderstaande diensten:
Alle preventieve bloedonderzoeken, inclusief de bloedafname, die met de in-clinic bloedanalysetoestellen van uw
dierenartsenpraktijk, onderzocht kunnen worden. Er geldt geen korting op bloedonderzoeken bij externe laboratoria.
De frequentie van bloedonderzoeken is afhankelijk van het individuele huisdier.
Vlooien en/of teken
De frequentie van deze behandelingen is afhankelijk van de gebruikte producten. De producten worden per individueel huisdier
beschikbaar gesteld voor één abonnementsjaar. De producten voor de behandeling tegen vlooien en/of teken worden door uw
dierenartsenpraktijk bepaald.
Voeding en hooi
De frequentie van deze producten is afhankelijk van de gebruikte producten. De producten worden per individueel huisdier
beschikbaar gesteld voor één abonnementsjaar. De 20% korting op voeding wordt berekend over het aankoopbedrag van de geselecteerde voeding en hooi die uw dierenartsenpraktijk aanbiedt. De korting heeft betrekking op zowel onderhoudsvoeding als
dieetvoeding.
Puppy/Kitten melk en snacks vallen niet onder het abonnement van de Pet Health Club.
Voedingssupplementen
De frequentie van deze producten is afhankelijk van de gebruikte producten. De producten worden per individueel huisdier
beschikbaar gesteld voor één abonnementsjaar. De 20% korting op voedingssupplementen wordt berekend over het aankoopbedrag van de geselecteerde voedingssupplementen die uw dierenartsenpraktijk aanbiedt.
De aangeboden kortingen op producten die vallen binnen het abonnement zijn niet cumuleerbaar met andere acties.
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