
De Plannen van WelloPet
Bij WelloPet geloven we in een gezonder, en aangenamer leven voor onze huis-
dieren. We bieden hen daarom meer, betere en preventieve zorgen. De experten 
van WelloPet hebben voor jou vijf Plannen bedacht. Deze Plannen maken het ver-
zorgen extra gemakkelijk voor het baasje, garanderen altijd de beste zorgen voor het  
huisdier, en belonen eigenaars met een prijsvoordeel.

Alle diergeneeskundige zorgen en  
producten worden geleverd door  
erkende en onafhankelijke dierenartsen.

WelloPet: Fraterstraat 113, aan Eurotuin Merelbeke
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Het Life Plan bundelt alle preventieve zorgen voor één jaar in een voordelig tarief.

Het Medi Plan is een verzekering voor medische kosten, met extra’s.

Het Plan Fit & Play bundelt alle sport en spel voor één jaar in een voordelig tarief.

Het Groom Plan bundelt alle vachtverzorging voor één jaar in een voordelig tarief.

Het Food Plan is een voordelig abonnement op gezonde voeding.
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steeds gepland,  
ontvang reminders

altijd een mooie  
en gezonde vacht

kies jouw 
Groom Plan

betaal een 
vast bedrag

Groom Plan Plan Fit&Play

PLAN 60 PLAN 120 PLAN 180 VIP

Waarde(*) 	 60	punten	 120	punten 180	punten	 onbeperkt

voorafbetaling 54,00	€ 102,00	€ 144,00	€	 249,00	€

voordeel 	 10%  15%  20%  >20%



Het Life Plan bundelt alle preventieve  
zorgen voor één jaar in een voordelig tarief

Bij WelloPet geloven we in een gezonder en aangenamer  
leven voor onze huisdieren, we bieden hen daarom meer,  

betere en preventieve zorgen.

Life Plan Food Plan Medi Plan

HOND KAT

ontvang reminders  
en feedback

wees zeker van  
alle nodige zorgen

kies jouw 
Life Plan

betaal een 
vast bedrag

Het Food Plan is een voordelig  
abonnement op gezonde voeding

Bij WelloPet geloven we in een gezonder en aangenamer  
leven voor onze huisdieren, we helpen je met de beste  

voeding in de juiste dosering.

HOND • KAT

3 maanden 10% korting  incl. gratis thuislevering
 
6 maanden 15% korting  incl. gratis thuislevering 
 
12 maanden 20% korting  incl. gratis thuislevering

wees zeker van  
de juiste voeding

kies jouw 
Food Plan

betaal online  
of in de praktijk

ontvang  
reminders

Het Medi Plan is een verzekering  
voor medische kosten, met extra’s

Bij WelloPet geloven we in een gezonder en aangenamer  
leven voor onze huisdieren, we bieden je de garantie  

op alle nodige medische zorgen.

kies jouw 
Medi Plan

behandeling zonder 
uitstel of beperking

aanvraag door  
ons geregeld

terugbetaling door  
de verzekering


