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VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN! DIRECT VOORDEEL VOOR IEDEREEN!
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Wat biedt het Delta ZorgPlan?
Alle jaarlijkse door dierenartsen goedgekeurde vaccinaties, vlooien- 
en wormbehandelingen met het gemak van gespreid betalen. U be-
taalt een vast bedrag per maand via automatisch incasso.

Verbetering van diergezondheid door nadruk op preventie. Met het 
Delta ZorgPlan weten we zeker dat uw huisdieren alle preventieve 
zorg krijgt die nodig is onder begeleiding van professionals.

Het Delta ZorgPlan garandeert de beste begeleiding: U krijgt advies 
van echte professionals zoals dierenarts en/of dierenartsassistentes 
voor een optimale verzorging van hun huisdier.

Gratis Alertsysteem: Het Delta ZorgPlan is uitgerust met een herin-
neringssysteem voor o.a. wormmiddelen, vlooienmiddelen en vacci-
naties zodat u zich nooit meer zorgen hoeft te maken over het hoe 
en/of wanneer. Wij bewaken dit voor u.

Voorkomen is beter dan genezen; Omdat u gratis gebruik kunt ma-
ken van de diensten van onze dierenarts-assistenten, is het mogelijk 
om tijdig gezondheidsproblemen te onderkennen  voordat  ze kunnen 
leiden tot een dure behandeling. Uw huisdier houden wij gezond en 
fi t door geplande check-ups en behandelingen.

Uw huisdier houden wij gezond en fi t door geplande check-ups en              
behandelingen.

Hoge kortingen op producten en diensten. We berekenen graag voor 
u wat u kunt besparen. Vraag ons geheel vrijblijvend om een bereke-
ning van uw directe voordeel per jaar!

DZPGARANTIE

Bespaar nu tot 40% 
op de noodzakelijke 

preventieve zorgkosten 
van uw hond, kat of konijn

De beste zorg voor uw huisdier
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Voorkom dat uw huisdier ziek wordt
Huisdieren moeten regelmatig behandeld worden tegen bijvoorbeeld virussen, 
bacteriën en parasieten. Het niet tijdig behandelen van uw huisdier kan leiden tot 
ernstige ziekten, met veel dierenleed als gevolg.

Voorkomen is beter dan genezen (én voordeliger)
Daarom heeft Delta Dierenartsen het Delta ZorgPlan ontwikkeld. Een ZorgPlan 
met de beste noodzakelijke, preventieve zorg voor uw hond, kat of konijn. Met 
het Delta ZorgPlan kunt u onder andere gratis naar het spreekuur van de dieren-
artsassistent voor een check-up. Ook al zijn er geen klachten. Medische proble-
men komen dan tijdig naar voren. Nog voor er dure ingrepen nodig zijn. Preven-
tie: daar draait het om!

Wat kunt ú besparen?
Met het Delta ZorgPlan bespaart u 40% op de jaarlijkse zorgkosten van uw hond, 
kat of konijn. Oftwel een besparing van minimaal € 63,60 tot wel € 207,60 per 
jaar. We berekenen graag voor u wat ú kunt besparen. Vraag ons geheel vrijblij-
vend om een berekening van úw directe voordeel per jaar!

Meerdere huisdieren
Heeft u meerdere huisdieren dan ontvangt u vanaf het derde huisdier een extra 
korting van 10%. Deze korting is van toepassing op het laagste maandbedrag.

Puppy’s en kittens
Heeft u een puppy of een kitten dan ontvangt u een extra korting van 10% op
puppy en kitten intentingen.

Het gemak van gespreid betalen 
U heeft het gemak van gespreid betalen. U betaalt niet in 1 keer een groot be-
drag, maar een vast bedrag per maand via automatische incasso.

E-alert: een extra service
Ruim voordat uw huisdier een behandeling nodig heeft, ontvangt u een e-mail 
van ons. U weet dan altijd welke behandeling uw huisdier op welk moment nodig 
heeft.

Uw huisdier is bij ons in vertrouwde handen
Het Delta ZorgPlan voldoet aan de hoogste eisen voor huisdierenzorg. En onze 
hoog gekwalifi ceerde dierenartsen en dierenartsassistentes staan garant
voor de allerbeste zorg. Uw huisdier is bij ons in vertrouwde handen!

Deelnemen is erg gemakkelijk, profi teer nú!
U kunt u inschrijven aan de balie van één van onze vestigingen. 
Lees de Algemene Voorwaarden van het Delta ZorgPlan 
en vul het inschrijfformulier volledig in en onderteken dit. 
U betaalt aan de balie de eerste termijn en u kunt direct 
met uw huisdier profi teren 
van alle voordelen van het 
Delta ZorgPlan.
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Het Delta ZorgPlan bevat:    Korting      Inbegrepen

Alle jaarlijkse noodzakelijke basis inentingen         Ja
Vaccinatie tegen besmettelijke hondenhoest (hond)        Ja
Aanvullende vaccinaties        30%
Behandeling tegen vlooien, teken 
en wormen voor 12 maanden           Ja
1 keer per jaar urineonderzoek           Ja
Gebitsbehandeling         10%
Voeding (dieet en onderhoud)       10%
Sterilisatie/Castratie        15%
2 keer uitgebreid lichamelijk onderzoek 
door een dierenarts waarvan 1 keer in combinatie 
met de vaccinatie            Ja
2 keer per jaar gratis bezoek spreekuur dierenarts-
assistent (nagels knippen, controle van oren, 
ogen, vacht, gebit en gewicht)          Ja
Chip           50%
1 keer per jaar bloeddrukmeting (kat)         Ja
Maden behandeling voor 8 maanden (konijn)        Ja


