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Het declaratieformulier kunt u uploaden tijdens het online indienen van uw declaratie. U kunt het ook later in uw digitale 
Verzekeringsmap doen. Ga daarvoor na het online indienen van uw declaratie naar ‘Schadestatus’ en klik op ‘Voeg bijlage toe’.

Declaratieformulier 
InShared Dierenverzekering 

1. Relatienummer (zie uw digitale Verzekeringsmap) : 

2. Uw naam en voorletter(s) (van verzekeringnemer) : 

 Adres : 

 Postcode, woonplaats

 Telefoon prive:  werk: 

 E-mailadres : 

3. Roepnaam huisdier : 

   Hond   Kat

 Volgroeid gewicht (alleen bij hond)  : 

 Chipnummer : 

De vergoeding van de uitgaven die u heeft gemaakt is afhankelijk van de verzekering die u heeft gekozen: 
     
Een gespecificeerde nota bevat in ieder geval een waarmerk van de dierenarts, bijvoorbeeld een handtekening of een stempel. 
Als het bedrag dat u claimt hoger is dan € 75,- moet u een patiëntenkaart van de behandeling mee sturen. Deze kunt u bij de 
behandelend dierenarts opvragen. 
 
Wilt u alle originele nota’s, bewijsstukken en patiëntenkaart bijsluiten? Als u meerdere nota’s indient, wilt u ze dan nummeren? 
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4.  Gespecificeerde nota’s 
Een nota kan bestaan uit meerdere regels (bijvoorbeeld een consult aan de dierenarts en medicatie). 

 Nota 1 

 Behandeldatum : 

 Reden bezoek dierenarts  : 

   

 Is het bezoek als gevolg van een ongeval?    Ja   Nee 

 

 Totale notabedrag  € 
 (wilt u geen regels doorstrepen op de factuur/nota/kassabon) 

  (Let op! Als het bedrag dat u claimt hoger is dan € 75,- moet u een patiëntenkaart van de behandeling meesturen.) 

 Nota 2 

 Behandeldatum : 

 Reden bezoek dierenarts  : 

   

 Is het bezoek als gevolg van een ongeval?    Ja   Nee 

 

 Totale notabedrag  € 
 (wilt u geen regels doorstrepen op de factuur/nota/kassabon) 

  (Let op! Als het bedrag dat u claimt hoger is dan € 75,- moet u een patiëntenkaart van de behandeling meesturen.) 

 
 Nota 3 

 Behandeldatum : 

 Reden bezoek dierenarts  : 

   

 Is het bezoek als gevolg van een ongeval?    Ja   Nee 

 

 Totale notabedrag  € 
 (wilt u geen regels doorstrepen op de factuur/nota/kassabon) 

  (Let op! Als het bedrag dat u claimt hoger is dan € 75,- moet u een patiëntenkaart van de behandeling meesturen.) 
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Nota 4 

 Behandeldatum : 

 Reden bezoek dierenarts  : 

   

 Is het bezoek als gevolg van een ongeval?    Ja   Nee 

 

 Totale notabedrag  € 
 (wilt u geen regels doorstrepen op de factuur/nota/kassabon) 

 (Let op! Als het bedrag dat u claimt hoger is dan € 75,- moet u een patiëntenkaart van de behandeling meesturen.) 

 
Nota 5 

 Behandeldatum : 

 Reden bezoek dierenarts  : 

   

 Is het bezoek als gevolg van een ongeval?    Ja   Nee 

 

 Totale notabedrag  € 
 (wilt u geen regels doorstrepen op de factuur/nota/kassabon) 

  (Let op! Als het bedrag dat u claimt hoger is dan € 75,- moet u een patiëntenkaart van de behandeling meesturen.) 

U verklaart: 
•  de bovenstaande vragen eerlijk en compleet te hebben ingevuld; 
•  de benodigde specificaties te hebben bijgevoegd die nodig zijn voor het vast stellen van het mogelijk uit te keren bedrag; 
•  dat u InShared machtigt om alle informatie die noodzakelijk is om deze declaratie goed af te handelen in te winnen bij de 

dierenarts/behandelaar. 

Aldus naar waarheid ingevuld, 

te:  datum: 

Handtekening verzekeringnemer:

Het declaratieformulier kunt u uploaden tijdens het online indienen van uw declaratie. U kunt het ook later in uw digitale 
Verzekeringsmap doen. Ga daarvoor na het online indienen van uw declaratie naar ‘Schadestatus’ en klik op ‘Voeg bijlage toe’.
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