
Profiteer ook van de groeiende belangstelling 

voor Proteq Dier & Zorg. U ontvangt € 25 voor 

elke polis die via uw site afgesloten wordt 

en uw klant ontvangt € 10.

U heeft veel contact met de nieuwe eigenaar en u zult 
hem/haar ongetwijfeld wijzen op de verantwoordelijkheid m.b.t. 
de   verzorging van ‘uw’ pup. Praat ook eens met de eigenaar over 
het nut van een huisdierverzekering. En als hij/zij de  verzekering 
via uw site afsluit, ontvangt u € 25. En dat niet alleen, ook 
de nieuwe eigenaar ontvangt van € 10. Meld u aan voor het 
Rashondenfokker-Plan en we maken het voor u in orde.

Het Rashondenfokker-Plan, alles op een rijtje.

Het Rashondenfokker-Plan is speciaal  ontwikkeld voor die 
fokkers die ook het belang inzien dat de nieuwe  eigenaar zijn 
nieuwe pup verzekert. 

Meer weten�
Heeft u een vraag over het Rashondenfokker-Plan? 
Bel ons gerust, we helpen u graag: 072 5 185 650. 
Of stuur een mailtje naar verkoop@proteqdierenzorg.nl

Zo werkt het
• Meld u aan op onze speciale site: 

zakelijk.proteqdierenzorg.nl/fokker. Of stuur een mail naar 
verkoop@proteqdierenzorg.nl of bel 072 5 185 650. 
(tussen 10.00 - 15.00) Wij nemen dan contact met u op.

• U ontvangt van ons een inlogcode en een wachtwoord. 
Hiermee heeft u toegang tot zakelijk.proteqdierenzorg.nl 
en kunt u een banner downloaden. Deze plaatst u op uw 
site. Als er via uw site een verzekering afgesloten wordt, 
dan ontvangt u een vergoeding van € 25.

• De nieuwe eigenaar ontvangt van € 10 als hij via uw site 
een nieuwe verzekering afsluit.

• Voor de nieuwe eigenaar hebben we speciaal informatie-
materiaal met informatie over de verzekering, dit ontvangt 
u kosteloos van ons via de post en kunt u ook bestellen op 
zakelijk.proteqdierenzorg.nl.

• Per kwartaal ontvangt u een overzicht van Proteq Dier & Zorg 
met daarop de afgesloten polissen via uw site en wordt de 
vergoeding van € 25 per polis aan u overgemaakt.

• Geen aparte administratie, geen rompslomp, geen extra 
kosten, geheel vrijblijvend.

Gratis informatiemateriaal
Voor de nieuwe eigenaar ontvangt u van ons gratis informatie- 
materiaal met daarin alle  informatie over de Proteq Dier & Zorg 
 Verzekering.
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Als rashondenfokker wilt u er zeker van zijn dat uw pups door de nieuwe eigenaren goed verzorgd worden. Ook als 

het een keer tegen zit. De eigenaar moet fi nancieel in staat zijn om de rekening van de dierenarts te betalen. 

Want echt, een ongeluk zit in een klein hoekje en dierenartsrekeningen van € 600 á 700 zijn echt geen uitzondering 

meer. Het is dan ook logisch dat steeds meer hondeneigenaren kiezen voor de zekerheid van een Proteq Dier & Zorg 

Verzekering, al sinds 1998 de grootste huisdierverzekering van Nederland.

Doe ook mee aan het 
 Rashondenfokker-Plan
Per afgesloten verzekering € 25 voor u en € 10 voor uw klant

15.rvb 1503 Proteq DZ FokkerPlan RvB a4 flyer.indd   1 23-04-15   08:55


