
3 REDENEN WAAROM HET VERZEKEREN 
VAN UW DIER EEN GOED IDEE IS:
 Een ongeluk zit in een klein hoekje (en dat geldt ook voor ziek worden). 
 Een behandeling bij uw dierenarts kan hoge kosten met zich meebrengen. 
 Met een verzekering kunt u altijd de zorg bieden die uw huisdier verdient.
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DE BESTE ZORG, HET BEST VERZEKERD
Met een EVIDENSIA dierenverzekering zorgt u goed 
voor uw dier en voorkomt u onverwachte kosten.

Vergoedingenoverzicht



Vergoeding van verzekerde diensten

Maximale vergoeding per verzekeringsjaar

Consult Dierenarts-/specialist: ook spoed/weekend.

Diagnostiek Bijv. bloedonderzoek, echo, röntgenfoto’s, ECG, 
bloeddrukmeting, weefselbiopt(en), etc.

Chirurgische ingrepen inclusief opname

Sterilisatie en castratie (tot € 75,- kat en € 150,- hond)

Behandeling aan heup, elleboog en knie (incl. de gewrichten) 
Hieronder vallen ook chirurgische behandelingen voor o.a. 
(kraak)beendefecten bij heup- en elleboog-dysplasie TPO, 
pectineusmyotomie en heupkopresectie.

Gewrichtsbehandelingen Behandelingen van gewrichten met 
lichaamseigen (bloed)cellen waaronder inbegrepen PRP en 
ACP behandelingen ook IRAP injecties.

Medicĳ nen Geregistreerde medicijnen ter behandeling van 
(chronische) ziekten/aandoeningen.

Medicĳ nen alternatieve zorg Homeopatische medicijnen: VSM, 
McSamuel, Heel en Chinese kruiden verstrekt door de dierenarts.

Intensieve zorg o.a. MRI, CT scan, behandeling met isotopen, 
plaatsen pacemaker, stents en coils, toedienen bloedtransfusies.

Bĳ zondere behandelingen Zoals fysiotherapie, acupunctuur, 
homeopathie en gedragstherapie, huidallergieën inclusief medicatie.

Gebitsbehandelingen Professionele gebitsreiniging (consult, 
diagnostiek, narcose, tandsteenverwijdering, extracties), 
wortelkanaalbehandeling, plaatsen vullingen.

Extra zorg Opname en verpleging in de dierenkliniek incl. dwang- 
en sondevoeding. Opvang huisdier, bij verblijf eigenaar in 
ziekenhuis, vervoer dierenambulance tot max. € 250,- per jaar.

Buitenland Ziektekosten gemaakt in Europa (tot € 1.000,- per jaar)

Preventieve zorg (consult, vaccinaties, vlooien- en wormmiddelen)

Aanvullende module
Chemo- en radiotherapie

50%

€ 2.000,-

65%

€ 3.000,-

80%

€ 4.000,-

Evidensia Dierenverzekering: hond + kat ComfortBasis Zeker

Aan dit vergoedingenoverzicht kunnen geen rechten 
worden ontleend. Zie polisvoorwaarden voor de details.

Kĳ k voor meer informatie op 
www.evidensiaverzekering.nl

50% 50% 50%

UITGESLOTEN VAN VERGOEDING
Cosmetische chirurgie, (gewrichts)protheses, autopsie, orthodontie, 
preventieve zorg, (dieet)voeding, kosten omtrent voortplanting.
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