
Happy Pets 
Happy Baasjes

WelloPet: Fraterstraat 113, aan Eurotuin Merelbeke
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Een gelukkig huisdier is een gezond huisdier. 
Wat kan jij doen? 

5 domeinen verdienen jouw aandacht
• Je dier is voldoende beschermd
• Jouw huisdier heeft een ideaal gewicht
• Jouw huisdier ziet er ook goed uit
• Je hond, kat of knaagdier beweegt vlot en vaak
• Je huisdier vertoont geen ongewenst gedrag

Kies voor een Life Plan
Je bundelt de preventieve zorg voor je dier in een allesomvattend pakket: een Life-Plan. 
Zo kan je voor een lange tijd de verzorging van je dier plannen, digitaal beheren 
én gespreid betalen tegen een zeer voordelige prijs. Je kan bovendien gerust zijn: 
vele kwaaltjes zijn relatief onschuldig of best te behandelen als je ze vroeg genoeg 
ontdekt. Je huisdier wordt gezonder en gelukkiger en als baasje deel je mee in 
dat plezier en geluk. Gemakkelijk, helemaal te plannen en bovendien voordelig.

Alle diergeneeskundige zorgen worden uitgevoerd door de onafhankelijke dierenartsen

 
    per maand  per jaar  voordeel  
     (incl. jaarkorting) (incl. jaarkorting)

Puppy Start (2 maand)     99,00 € 29,00 €

Puppy Plus    15,00 € 170,00 € van 29 € naar 39 €

Adult standard dog small( < 20 kg 12,00 € 135,00 € van 8 € tot 31 €
 medium   14,00 € 155,00 € van 12 € tot 33 €
 large  > 40 kg 18,00 € 199,00 €  van 40 € tot 65 €

Adult premium dog small  < 20 kg 17,00 € 199,00 €  van 14 € tot 35 €
 medium   21,00 € 245,00 €  van 14 € tot 33 €
 large > 40 kg 24,00 € 275,00 €  van 16 € tot 49 €

HOND

  
    per maand per jaar  voordeel  
     (incl. jaarkorting) (incl. jaarkorting)

Kitten Start (2 maand)     105,00 € 26,00 €
Kitten Start Indoor (2 maand)    75,00 € 14,00 €

Kitten Plus    15,00 € 170,00 € van 13 € tot 23 €

Kitten Plus indoor    12,00 € 135,00 € van 7 € tot 16 €

Adult standard cat    11,00 € 120,00 €  van 6 € tot 25 €
Adult premium cat    17,00 € 199,00 €  van 20 € tot 57 €

KAT

Kies voor een Life Plan
Gemakkelijk, helemaal te plannen en bovendien voordelig.

De premium-formule is de topper voor je huisdier: 
de toepassing in de vorm van een pil (voor de hond) of van een pipet (voor de kat) is uitermate 
gebruiksvriendelijk en de bescherming is uitgebreid naar alle wormen en verschillende 
huidparasieten waaronder demodex. 

Heb je meerdere huisdieren? 
Vraag dan een aangepast tarief. Bij volledige betaling bij de start geldt er eveneens een gunsttarief.



Hoe werkt een Life Plan?
Je maakt bij WelloPet een overeenkomst om jouw hond of kat gedurende  
een welbepaalde tijd preventief te beschermen en te verzorgen.

Je betaalt in vaste maandelijkse schijven met een domiciliëring, gedurende de looptijd:  
dit is 2 maand voor de startende puppy of kitten, en 12 maand voor andere katten en honden.

Je kan altijd opzeggen als jij dat wil, er zijn geen aparte voorwaarden nodig, 
wel een mailtje naar: 

hello@wellopet.be 
Voor het einde van de looptijd wordt je persoonlijk verwittigd  
en wordt het Life Plan al dan niet verlengd.  

Je kan inloggen op je eigen plek op de website, en daar alle stappen volgen die  
de dierenarts en de verzorgers nemen. Je krijgt een mooi overzicht van de voorbije  
en komende acties, of van eventuele handelingen die je zelf kan uitvoeren. 

Wens je hulp, dan kan je een bijpassend filmpje en handleiding raadplegen, 
of een vraag stellen aan ons team van experten.

Wat krijg ik dan precies?

Je krijgt voor jouw huisdier:

Bescherming
•  De jaarlijkse basis-vaccinatie, volgens het principe van alternerend vaccineren

•  Om de 6 maand een volledige gezondheidscontrole. Tijdens onze check up’s  
wordt alles gecontroleerd: ogen, oren, vacht, nagels, gebit, hart, gewicht,  …

•  De volledige behandeling tegen wormen, deels door de dierenarts,  
deel zelf op te volgen.

•  De volledige behandeling tegen vlooien en teken,  
deels door de dierenarts, deel zelf op te volgen.

• Een voordeeltarief voor preventieve castratie en sterilisatie

Voeding
Een maatbeker en een beoordelingstabel voor het ideale gewicht.  
(body condition score)

Je puppy of kitten krijgt een gratis startpakket.

Alle diergeneeskundige zorgen worden uitgevoerd door de onafhankelijke dierenartsen

Gedrag
Een voucher voor een gratis consultatie bij de gedragsconsulent.

Uitzicht
De keuze uit een verzorgingsproduct voor ogen, oren, of gebit voor je hond of kat.

Beweging
Een speeltje en een waardebon voor het gebruik van de speelweide, voor deelname  
aan de wandelingen, of voor deelname aan andere activiteiten van WelloPet.

Alle diergeneeskundige zorgen worden uitgevoerd door de onafhankelijke dierenartsen

Voor meer info kan je terecht bij de dierenarts en de -assistenten in  
WelloPet, of op: www.wellopet.be en hello@wellopet.be


