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Beste eigenaar,  
 
We zijn ons er bij Dierenziekenhuis Hart van Brabant bewust van het feit dat de kosten soms 
hoog oplopen voor de goede behandeling en zorg van uw huisdier. Toch is het niet mogelijk om 
in termijnen te betalen of op factuur.  Wel willen wij graag met u meedenken over diverse 
mogelijkheden om geld te lenen. Zo kunt u bijvoorbeeld: 

• Aan naasten vragen om bij hen geld te lenen   
• Een crowdfunding actie starten op social media   
• U kunt er ook voor kiezen om een persoonlijk krediet af te sluiten bij een 

geldverstrekker. Voorbeelden van geldverstrekkers;  
o BNP Paribaas PF lenen   
o Directa.nl     
o Interbank     
o Moneyou     
o Qander     
o Nationale Nederlanden   
o Defam     
o Findio       
o Lender & Spender      

Op de site van de consumentenbond kunt u informatie lezen over de verschillende 
geldverstrekkers en welke voorwaarden en risico’s de lening met zich meebrengt. Want 
geld lenen, kost geld! Dierenziekenhuis Hart van Brabant heeft geen samenwerking met 
de verschillende geldvertrekkers, u dient zelf contact op te nemen indien nodig.  

• Mocht bovenstaande, om welke reden dan ook, niet mogelijk zijn voor u dan is er de 
optie om afstand te doen van uw huisdier. U kunt deze mogelijkheid bespreken met uw 
eigen dierenarts of met de (spoed)arts van ons ziekenhuis.  

• Daarnaast adviseren wij u in de toekomst een huisdierverzekering afsluiten. Voor alle 
verzekeringen geldt dat het te verzekeren huisdier gezond is bij aanmelding.  

o Evidensia Dierenverzekering  
o Reaal Dier & Zorg  
o Ohra    
o Petplan   
o Dierverzekering 

 
Graag staan wij u te woord wanneer u verdere vragen heeft over de diverse 
behandelmogelijkheden van uw huisdier en de daarbij komende kosten.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
Team Evidensia Dierenziekenhuis Hart van Brabant  

https://www.bnpparibas-pf.nl/
https://www.directa.nl/
https://www.interbank.nl/
https://www.moneyou.nl/
https://www.qander.nl/
https://www.nn.nl/
https://www.defam.nl/
https://www.findio.nl/
https://www.lenderspender.nl/
http://www.consumentenbond.nl/
https://www.evidensiaverzekering.nl/
https://www.reaaldierenzorg.nl/
https://www.ohra.nl/huisdierenverzekering
https://petplan.nl/
https://www.dierenverzekering.nl/

