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Een cadeau voor huisdieren
dat blijft hangen
€19,50
inclusief btw en
verzendkosten

Een naambordje voor uw hond of kat

Een cadeau voor uw huisdier dat altijd mag
blijven hangen! Dit naambord wordt voorzien
van de naam van uw hond of kat, gegraveerd in
een handgeschilderd houten bord. U kunt kiezen
voor een afbeelding van een hond of van een kat.

De werkelijke
grootte is 20x20 cm

Uitsluitend verkrijgbaar via de website van de NDG

www.ndg.nl/naambord
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deze uitgave mag geheel of gedeeltelijk
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wijze dan ook, zonder schriftelijke
toestemming van de uitgever. Stichting
Nederlandse Databank Gezelschapsdieren
is niet aansprakelijk voor eventuele
onjuistheden in deze uitgave. Stichting
Nederlandse Databank Gezelschapsdieren
is niet verantwoordelijk voor handelingen
van derden welke mogelijkerwijs voort
vloeien uit het lezen van deze uitgave.

Voor u ligt al weer het derde nummer van Speels, een blad dat wordt
gemaakt en uitgegeven door de Nederlandse Databank Gezelschapsdieren
(NDG), de grootste databank voor Gezelschapsdieren van Nederland. In
dit tijdschrift willen wij aandacht vragen voor actuele onderwerpen over
uw huisdier. De artikelen worden geschreven door professionals en op een
speelse manier gebracht. In deze uitgave van Speels krijgt u allerlei tips
om meer van uw huisdier te genieten. Onder andere krijgt u adviezen om
spectaculaire foto’s van uw dier te maken, en tips over het benaderen en
aaien van vreemde honden en katten.
Met vriendelijke groet en veel plezier bij het lezen!

Leen den Otter
Dierenarts en voorzitter NDG

COVER MODEL
De rennende stafford op de voorkant van deze editie is gemaakt door de bekroonde fotografe Monica van der Maden. Recent heeft zij de bijzondere award ‘Dog
Photography of the year’ van de Kennel Club in Londen gewonnen. Van Monica
hebben we een mooi artikel in dit blad staan over hoe ook jij geweldige foto’s van
je eigen huisdier kunt maken!
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FUN

In elk huisdier
schuilt een topmodel
Het lijkt zo’n goed idee: het maken van een fraai staatsieportret van je
favoriete huisdier. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Eenmaal op
de set ontpopt je hond of poes zich als een volleerde diva, en weigert stug
de gewenste pose aan te nemen. Huisdieren en fotografie: het is geen
vanzelfsprekende combinatie. Maar met deze tips & tricks van de bekroonde
fotografe Monica van der Maden haal je in ieder huisdier de innerlijke
Doutzen naar boven.
Door: Monica van der Maden (MoNoa Fotografie)
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Tips & tricks
Roep hulptroepen in.
Bij het fotograferen van huisdieren kom je handen
tekort. Je kat raakt afgeleid door een fladderende vogel
in de tuin, of besluit op het moment suprême dat het tijd is
voor een middagdutje. Zorg daarom voor iemand die kan
assisteren bij de fotosessie. Je lieftallige assistent houdt je
huisdier in het gareel, zodat jij je kunt concentreren op die
perfecte foto.

1

Zorg voor snacks.
Om de aandacht van je huisdier te vangen kun je gebruik
maken van iets wat voor menselijke topmodellen absoluut ontoelaatbaar is… snacks. Zelfs de meest wispelturige
hond is een en al aandacht wanneer hij een snoepje boven
de lens ontwaart. Is je huisdier op dieet? Een speeltje werkt
vaak ook prima, en sommige honden houden hun kop
scheef als je hoge geluidjes maakt.

2

Get down and dirty.
Op de ideale foto ben je als het ware te gast in de wereld
van je huisdier. Dat bijzondere effect kun je creëren
door op ooghoogte te fotograferen. Bijvoorbeeld door op je
hurken te gaan zitten, maar de perfecte compositie bereik je
door op de grond te gaan liggen. Het kost je misschien een
extra wasje, maar het resultaat mag er zijn.

3

Let op de stand van de zon.
Je kent ze wel: van die vakantiefoto’s waarop het hele
gezin met de ogen tot spleetjes geknepen in de lens
kijkt. Een felle zon is een garantie voor kleine oogjes, ook bij
dieren. Met de ogen open komt de persoonlijkheid van je
huisdier veel beter tot zijn recht. Maak bijvoorbeeld gebruik
van het zachte licht van de ochtend- of avondzon. En ohja:
zet nóóit de automatische flitser aan.
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Gebruik je smartphone optimaal.
Voor een goede foto heb je tegenwoordig
geen kostbare professionele apparatuur meer
nodig. Een smartphone voldoet meestal prima.
Maar pas op: er zijn wel een paar dingen waar je
op moet letten. Maak geen gebruik van de digitale
zoomfunctie, dat gaat flink ten koste van de beeldkwaliteit. Schiet ook niet uit de losse heup: hou je
toestel stevig met beide handen vast om trillingen
te voorkomen.

5

Durf saai te zijn.
Als je eenmaal aan het fotograferen bent
geslagen dan kun je jezelf zomaar even Erwin
Olaf wanen. Dromen mag, maar probeer niet al te
veel te experimenteren. Eenvoud werkt vaak nog
steeds het best. Zorg bijvoorbeeld voor een rustige
en egale achtergrond, niet voor een kleurenkermis.
En: hou die lens recht. Een scheve foto kan een spannend effect geven, maar alleen op foto’s waarop de
horizon niet te zien is. Saai? Als het resultaat maar
spectaculair is.

6

Over Monica

De foto’s van Monica worden in binnen- en buitenland gepubliceerd. Ze won recent de award ‘Dog Photography
of the year 2018’. Monica organiseert regelmatig workshops waarbij je kunt leren om de perfecte foto van jouw
huisdier te maken.
Wil je een workshop bij Monica volgen?
Kijk dan op haar website www.MoNoaFotografie.nl

SOCIAL LINKS
Website www.MoNoaFotografie.nl
Facebook /MoNoaFotografie
Email info@monoafotografie.nl
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GEDRAG

Een knuffelbare
hulpverlener

Tessa Feer is
Maatschappelijk
Werker bij Praatjes
met Pootjes en
werkt tijdens haar
sessies samen met
therapiehond
Djen.

10

De rol van de hond is door de jaren heen flink veranderd. Vroeger
werden honden gehouden om te waken en te jagen, tegenwoordig
zijn ze er toch vooral voor de gezelligheid. Maar de oeroude
samenwerking tussen mens en hond staat op de drempel van een
nieuwe tijd: steeds meer honden werken als hulpverlener.
Door: Tessa Feer (Maatschappelijk werker bij Praatjes met Pootjes)

De trouwe viervoeter zoals we hem nu kennen stamt af van
de wolf: een dier dat instinctief een sterke leider kiest om
te volgen. Dat hoeft niet per se een soortgenoot te zijn, en
dus was het voor de mens een koud kunstje om de wolf te
domesticeren. De vriendschap tussen mens en hond gaat
alweer een tijdje terug: genetisch onderzoek toont aan dat
mensen en wolven 14.000 jaar geleden al elkaars gezelschap opzochten. Honden voelen zich veilig bij de mens,
maar andersom geldt dat ook. Beide soorten maken een
gelukshormoon aan als ze met elkaar knuffelen. Dat is niet
alleen goed voor je gemoedstoestand, maar ook voor de
economie: grote bedrijven als Google en Nestlé hebben
een kantoorhond rondlopen op de werkvloer. Die houdt
stress buiten de deur, en zorgt aantoonbaar voor een lager
ziekteverzuim.
In al die jaren van samenwerking hebben mens en hond
elkaar uitstekend leren kennen. De hond heeft in die tijd
uitstekend geleerd om onze verbale en non-verbale signalen op te pikken. Geef je de hond een compliment met een
bedrukt gezicht? Dan voelt de hond instinctief aan dat er
iets niet klopt. Honden pikken de signalen in mimiek en li-

chaamshouding feilloos op. Veel mensen vinden het moeilijk om met een hulpverlener te
praten. Juist voor deze groep is hulpverlening
met honden een uitkomst. Een hond toont
affectie en oordeelt niet. Dat zorgt ervoor dat
deze mensen weer met plezier en nieuwe
energie met hun hulpvraag aan de slag gaan.
Een knuffelbare hulpverlener is dan ook een
grote meerwaarde in hulpverleningsland.

Meer informatie?
Wil je meer weten over Tessa, Djen
en Praatjes met Pootjes?
Ga dan naar www.praatjesmetpootjes.nl
EEN SPEELS MAGAZINE / 032018 /
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SATIETY DIET
MET SUCCES NAAR EEN GEZOND GEWICHT!
Bob en Billy zitten weer lekker in hun vel!
Een half jaar geleden waren Bob en Billy nog te dik en
lagen ze bijna de hele dag in hun mand. Onder begeleiding
van de dierenarts volgden ze een speciaal gewichtsverlies
programma met Satiety dieet en extra beweging.
Het was even volhouden, maar gelukkig hadden ze door
de speciale brokken geen honger. Dus hoefden ze ook niet
te bedelen. Dit tot grote opluchting van hun baasje, die
ontzettend trots is op het resultaat. Want Bob en Billy zijn
weer fit, actief en vrolijk.
Kortom, ze zitten weer lekker in hun vel!

KORT
BINNENIJGBAAR
VERKR

U I T ZO N D E R L I J K I N E L K D E TA I L

Royal Canin Nederland BV Postbus 63 • 5460 AB Veghel • Tel. 0413 318 400 • info.nld@royalcanin.com

GEDRAG

Eerst vragen,
dan aaien
In tijden van #metoo kom je
met een ongewenste aanraking
al snel in de problemen.
Iedereen weet dat het anno
2018 niet meer oké is om
zomaar je hand op het been of
de onderrug van een collega
te leggen. Maar hoe zit dat
met huisdieren? Hoe aaibaar
ze er soms ook uitzien: niet elk
dier zit erop te wachten om
bepoteld te worden. Gelukkig
zijn er goede manieren om vast
te stellen of een huisdier wel of
niet geaaid wil worden.
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Gelukkig zijn de meeste honden een open boek

14

Jaarlijks worden er in Nederland zo’n 150.000
mensen gebeten door een hond.
Dat is in een aantal gevallen eenvoudig te
voorkomen. Door een paar simpele regels in acht
te nemen respecteer je de persoonlijke ruimte
van de hond, en voorkom je problemen. Het is
een misvatting dat alleen rottweilers, pitbulls en
andere sportschoolhonden bijten: van de trouwste labrador tot de snoezigste chihuahua, iedere
hond kan uithalen als hij maar genoeg getergd
wordt. Gelukkig zijn de meeste honden een open
boek; hun lichaamstaal geeft veel weg over hoe
ze zich op dat moment voelen. Als een hond zich
afwendt, gaapt, de lippen likt of zijn oogwit laat
zien dan is hij waarschijnlijk gestrest. Begint hij te
grommen of trekt hij zijn lippen op? Dan is het al
helemaal tijd om hem even met rust te laten.

geel lint om hun hals hebben wat meer ruimte
nodig. Bijvoorbeeld omdat ze in training zijn,
onder behandeling, of angstig zijn aangelegd.

Als je een onbekende hond wil aaien dan is het
verstandig om zijn baasje eerst om toestemming
te vragen. Die kent zijn hond immers het best.
Is het baasje akkoord en komt de hond kalm en
opgewekt over? Dan kun je de hond begroeten
door op je hurken te gaan zitten en de hond naar
je toe te laten komen. Je kunt hem eerst aan je
hand laten snuffelen, om hem daarna rustig aan
te halen. Bij sommige honden is het beter om
helemaal niet te aaien. Hulphonden bijvoorbeeld,
zijn gewoon aan het werk. En honden met een

En de poezen?
Ook poezen hebben niet altijd zin in een graaiende hand. De kans dat het mis gaat is aanmerkelijk kleiner dan bij een hond, maar toch: het is
beter om alleen te aaien als de kat daar zelf open
voor staat. Katten zijn van nature argwanend,
een vreemdeling kun je niet zomaar vertrouwen.
Begin er dus niet in het wilde weg op los te aaien,
maar laat de kat zelf het initiatief nemen. Wanneer
een kat uit zichzelf naar je toe komt, tegen je
benen wrijft, kopjes geeft of op andere manieren

Katten aaien
Vraag toestemming om hem aan te raken, en laat de kat de leiding nemen.
genegenheid toont dan ben je kennelijk door de
ballotage gekomen. Het feest kan beginnen.
Een klassieke en veelgemaakte fout is het aaien
van de kat terwijl hij op zijn rug ligt. Veel poezen
hebben de neiging om in het gezelschap van
mensen op hun rug te gaan liggen met hun buik
open en bloot naar boven. Combineer dit met een
uitnodigende blik, en de meeste kattenliefhebbers zien hierin een vrijbrief om de kat in kwestie
over zijn buik te wrijven. Maar pas op: het is een
valstrik. Door zijn buik te tonen stelt de kat zich
kwetsbaar en onderdanig op. Hij laat zien dat
hij je vertrouwt. Door tóch aan zijn buik te zitten
beschaam je zijn vertrouwen en loop je het risico
op een flinke kras op je arm.
Net als bij honden is de lichaamstaal van katten
met een beetje gezond verstand goed te volgen.

Een kat die je benadert is er niet altijd op uit
om geknuffeld of opgepakt te worden, soms is
hij gewoon nieuwsgierig. Platte oren, vergrote
pupillen en spiertrekkingen zijn heldere signalen
dat een kat niet op genegenheid zit te wachten.
En je hoeft geen biologie gestudeerd te hebben
om te begrijpen dat sissen en blazen meestal niet
uitnodigend zijn bedoeld.
Ondanks al deze spelregels is er geen enkele
reden om te bezuinigen op affectie.
Aaien, kroelen en kriebelen: de meeste huisdieren
zijn er gewoon dol op. Let wel altijd goed op de
lichaamstaal om zeker te weten dat de hond of
kat alle aandacht op prijs stelt. Het woord zelf
kunnen ze misschien niet uitspreken, maar ook
voor huisdieren geldt: nee is nee.
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LEERZAAM

Geen kind aan je kat
(en vice versa)

Voor jonge
kinderen is er
weinig verschil
tussen een kat
en een
teddybeer.

16

Dat de geboorte van een baby heugelijk nieuws
is: daarover zal onder jonge ouders weinig
discussie bestaan. Maar als de roze wolk eenmaal is
opgetrokken dan is er één bewoner die misschien
nog wat sceptisch staat tegenover de nieuwe
huisgenoot… de kat.
Katten houden er niet van om de spotlight te delen, maar
toch is dat precies wat er na een geboorte gebeurt. De koning van het huishouden wordt verstoten door een nieuwe
troonpretendent. Veel ouders verklaren de kinderkamer
daarom tot verboden terrein voor de kat. Maar voor poezen
geldt net als voor kinderen dat verboden plekken toch
vooral nieuwsgierigheid opwekken. Het is dan ook verstandig om de kat tijdens het inrichten van de babykamer op
zijn gemak te laten rondlopen zodat hij zijn geursporen kan
achterlaten. Zo is de babykamer bekend terrein, en voelt
hij later veel minder noodzaak om op ontdekkingstocht te
gaan.
Voor jonge kinderen is er weinig verschil tussen een kat
en een teddybeer. Het zijn zachte en knuffelbare wezens,
ideaal om eens goed in te knijpen. Gek genoeg zitten de
meeste poezen daar niet op te wachten. De kat kan zo een
angst voor het kind ontwikkelen, en in het ergste geval zelfs
terugkrabben. Zorg daarom dat de kat voldoende ontsnappingsmogelijkheden heeft. Plekken waar hij bovenop kan

springen als alle belangstelling hem even
te veel wordt. De slag om de aandacht mag
hij dan verloren hebben: op het gebied van
sprongkracht is de kat nog veruit superieur.
Hoe ouder het kind, hoe minder problemen.
Eenmaal voorbij de peuterfase begrijpen
kinderen steeds beter dat katten levende
wezens zijn, en geen speelgoed. Betrek de
kinderen bij de zorg van de kat, bijvoorbeeld
door hem samen te voeren. Uit onderzoek
blijkt dat kinderen die opgroeien met katten
vaak ook op latere leeftijd een kat in huis
nemen. Met een beetje geluk creëer je een
poezenfan voor het leven.

Bron: Ha die kat, een magazine voor alle
nieuwe bazen van kittens en katten.
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LEZEN

Speels boekenrubriek
In samenwerking met Boek- & Leeswinkel Het Witte Huys in Rhoon

Een Leeuw in huis

Hoe katten ons inpalmen en onze wereld overnemen.
Abiga il Tucker

New York Times bestseller
‘Verleidelijk, levendig en informatief boek
over de ware aard van onze huisgenoten en hun strategieën.’

EEN LEEUW IN HUIS

EEN LEEUW
IN HUIS
EN O N Z E

HO E
KAT T E N O N S

W ER E LD

I N PA L M E N

OV ER N E M EN

De Amerikaanse schrijfster Abigail Tucker heeft een prachtig boek
overReviews
de kat geschreven en het is vorig jaar vertaald en nu in het
oorspronkelijke u it gave
Nederlands verkrijgbaar. Het boek is verkozen tot New York Times
bestseller en heeft diverse onderscheidingen gekregen. Volgens de
journalist van The Library Journal is het “Zeer prettig leesbaar, met
soms een knipoog. Tuckers combinatie van populairwetenschappelijke informatie en een sociale benadering zal kattenliefhebbers en
ieder met interesse voor natuurgeschiedenis absoluut aanspreken”.

“Zeer prettig leesbaar, met soms ook een knipoog.
Tuckers combinatie van populairwetenschappelijke
informatie en een sociale benadering zal kattenliefhebbers en ieder met interesse voor natuurgeschiedenis absoluut aanspreken.’
– Library Journal

“Duik in de geschiedenis, biologie en wetenschap
van huiskatten in dit zeer informatieve boek, waarin
wordt uitgelegd hoe het komt dat katten de wereld
gingen overheersen.”
– B&N Reads

Het boek van Abigail Tucker vind ik één van de beste boeken die ik
over de kat heb gelezen. Ze beschrijft diverse aspecten van de kat
op een uiterst onderhoudende manier. De auteur werkt voor een
wetenschappelijk tijdschrift en wat zij beschrijft is dan ook wetenschappelijk onderbouwd.

“Een evenwichtige kijk op de irreële liefde van mensen voor katten.”
— Publishers Weekly

“Informatief verslag van de verkenning van Tucker
om alle verschillende aspecten rond een favoriet
huisdier in beeld te brengen – wat je ook doet schrikken.”
— New York Times

Abigail Tuc ke r

Meer informatie?
Auteur: Abigail Tucker
Uitgever: Kosmos Uitgevers
Web: www.kosmosuitgevers.nl

Diverse onderwerpen komen aan de orde: niet alleen de ontstaansgeschiedenis van de kat maar ook de aanpak van zwerfkatten en
bijvoorbeeld de kattenparasiet Toxoplasma. Het blijkt dat veel
Amerikanen uiterst gesteld zijn op hun kat en dan ver gaan in de
verering van hun troeteldier. Zo bestaan er diverse kattensites op
het internet en deze zijn dan ook erg populair. De kat is in Amerika
dan ook een geliefd huisdier maar aan de andere kant is het aantal
zwerfkatten een groot probleem met alle gevolgen van dien.
Kortom, een aanrader om dit boek te lezen!
Leen den Otter
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Chip
Je kat chippen en registreren is belangrijk, ook als je kat niet buiten komt.
Ga voor vragen, chippen en registreren naar je dierenarts.

Illustratie:
Marloes de Vries ©

Jouw verhaal in Speels?
Heb jij een bijzonder of leuk verhaal over jouw huisdier?
Mail dan naar info@ndg.nl en wie weet kom jij wel in de volgende Speels te staan!
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MEDISCH
Hoe
werk je
ongewenste
gasten
de deur
uit?
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De teek: gevaar in
een kleine hoek
In ons land zien we de laatste jaren steeds meer teken, wat waarschijnlijk
een gevolg is van de stijging van de omgevingstemperatuur. De teek
heeft een slechte naam omdat hij bij de mensen, maar ook bij honden
en katten, de ziekte van Lyme kan overbrengen. Vooral de teken die in
Frankrijk voorkomen zijn zeer berucht. Kortom, voldoende redenen om er
iets meer over te weten.
Wat is een teek?
Een teek is een beestje met 8 poten en behoort dus
niet tot de insecten (6 poten) maar tot de spinachti
gen. Teken komen buiten voor in gras en struikgewas
en zijn vooral in de lente en het najaar actief. Als een
mens of een dier passeert springen de teken op de
gastheer en bijten ze zich vast. Zij gaan dan bloed
zuigen bij de gastheer, en dat kan wel een week duren!

Hoe krijg je de ziekte van Lyme?
Teken kunnen besmet zijn met de Borrelia burgdorferie bacterie en bij de tekenbeet kan de mens,
maar ook de hond of de kat, besmet worden tijdens

het bloedzuigen. Bij mensen kan na enige tijd een
rode plek ontstaan en het advies is dan om direct
contact op te nemen met je huisarts. Als er niet
wordt ingegrepen kun je last krijgen van gezwollen
gewrichten, maar ook het zenuwstelsel en het hart
kunnen worden aangetast.
Vorig jaar is uit onderzoek gebleken dat de helft van
de teken in ons land besmet zijn met ziekteverwekkers (virussen, bacteriën en parasieten) en 20% zijn
besmet met de Borrelia bacterie.
Naar schatting lopen ieder jaar een miljoen mensen in
ons land een tekenbeet op en de kans op ziekte van
Lyme na een tekenbeet is zo’n twee à drie procent.
EEN SPEELS MAGAZINE / 032018 /
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Het gevaar van de ziekte van Lyme bij een
hond of kat
Gelukkig komt de ziekte van Lyme niet vaak voor
bij honden en katten. Dit komt waarschijnlijk omdat
de teek pas na een dag of twee de gastheer gaat
besmetten en meestal hebben we dan de teek al
verwijderd.

Hoe voorkom je een tekenbeet?
Als je graag buiten loopt, en vooral in hoog gras,
kun je jezelf het beste beschermen met een broek
met lange pijpen en een hemd met lange mouwen.

22

En natuurlijk na de wandeling controleren op de
aanwezigheid van teken!
Gelukkig zijn er voor onze dieren steeds betere
producten te koop ter preventie van tekenbeten.
Zo zijn er banden, sprays, pipetten en tabletten. Je
kunt het beste met je dierenarts overleggen wat
voor jouw dier het meest geschikte middel is.

Wist je dat?
• Dinosaurussen 99 miljoen jaar geleden
al geteisterd werden door de teek?
• Het een mythe is dat teken uit bomen
kunnen springen? Ze blijven juist laag
bij de grond!
• Een beet van de Lone-star-teek uit de
Verenigde Staten ervoor kan zorgen dat
je allergisch wordt voor vlees?

Enkele bekende ziektes die
door teken veroorzaakt worden
Ziekte van Lyme
Mensen en honden zijn vatbaar voor de ziekte
van Lyme. Symptomen zijn o.a. koorts, sloom
heid, ontstekingen en neurologische uitwerkin
gen. Bij katten komt de ziekte van Lyme vrijwel
niet voor.
Babesiose
Een ziekte die wordt veroorzaakt door de bloed
parasiet Babesia en uitsluitend voor honden een
bedreiging vormt en mensen en katten links laat
liggen.
Symptomen zijn o.a. koorts, braken, slechte eet
lust en rode urine.
Teken die deze ziekte verspreiden kwamen voor
namelijk in de tropische en subtropische ge
bieden voor, maar ze zijn zich inmiddels ook in
Nederland aan het vestigen.
Honden die op vakantie worden meegenomen
naar Frankrijk en zuidelijker landen lopen daar
om een groter risico. Overleg daarom voor uw
vakantie met uw dierenarts.
Hemobartonella Felis
Deze ziekte leidt tot ernstige bloedarmoede en
symptomen zoals zwakheid, gelige kleur neus,
koorts, snelle ademhaling en gewichtsverlies bij
de kat. Bij mensen en honden zijn geen gevallen
bekend die deze ziekte hebben opgelopen.
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Wie betaalt uw rekening
van de dierenarts?
€10,00
Premiekorting

Maak het vandaag meteen in orde en
ontvang € 10 premiekorting
Een ongeluk zit in een klein hoekje. Maak de verzekering
dan ook meteen vandaag in orde:
• Ga naar www.ndg.nl/dierenverzekering
• Klik door naar de site van Reaal Dier & Zorg
• Heeft u een vraag, bel dan gerust naar 072 518 02 80

Een ongeluk, een ziekte,
…je moet er niet aan denken.
Uw dierenarts kan uw huisdier
vaak weer volledig genezen.
Maar wie betaalt de rekening?
Kies voor de zekerheid van de
Reaal Dier & Zorg Verzekering,
al sinds 1998 de grootste
huisdierverzekeraar van
Nederland. Ga naar de site
van de NDG en ontvang € 10,korting op uw premie.

