Mijn huisdier wordt vermist. Wat nu?
Als uw huisdier is gechipt, maar nog niet is
geregistreerd, dan doet u dit als eerste.
Ga hiervoor naar www.petlook.nl en klik op ‘Registreer
uw dier’. het chipnummer staat in het dierenpaspoort
dat u van uw dierenarts heeft gekregen. Registratie bij
Petlook vergroot de kans dat u uw huisdier terugkrijgt.
Na de registratie kunt u via AnimalAlert opgeven dat uw
huisdier vermist is: www.animalalert.nl.
Als iemand uw huisdier heeft gevonden en dit meldt
bij AnimalAlert, krijgt u automatisch een e-mail met
de gegevens van de vinder. u kunt de vinder dan zelf
benaderen. uw gegevens worden niet kenbaar gemaakt
om misbruik te voorkomen.

huISdIER kWIjT? WIj hElPEN zoEkEN!

REGISTREER uW GEChIPTE huISdIER!

ACTIEf zoEkSySTEEm
VooR VERmISTE
huISdIEREN

REGISTRATIE
VIA INTERNET

Hoe werkt AnimalAlert?
meld uw vermiste huisdier aan op www.animalalert.nl
en klik op ‘huisdier kwijt’.
direct na het aanmelden van de vermissing worden
binnen het opgegeven postcodegebied sms- en/
of e-mailberichten verstuurd naar bij AnimalAlert
aangesloten zoekers, dierenartsen en andere instanties.
Voor het versturen van de sms-berichten moeten wij de
kosten in rekening brengen.
ook wordt een ‘tweet’ verstuurd via Twitter en wordt
een oproep geplaatst op verschillende websites.
Ik heb een dier gevonden of zie een onbekend dier in
mijn omgeving rondlopen.
Wat kan ik doen?
kijk op www.animalalert.nl bij ‘Vermiste dieren’ of dit
huisdier vermist wordt.
Als dit het geval is, kunt u via de link contact opnemen
met de eigenaar.
Is het dier niet als vermist gemeld bij AnimalAlert, dan
kunt u het dier aanmelden bij ‘dier gevonden’.

www.animalalert.nl
Help mee, word Zoeker!

www.petlook.nl
Koppelt uw huisdier aan
uzelf, uw dierenarts,
een medisch dossier

Wat is Petlook?
Petlook is een internetdatabank voor huisdieren met een
chip.
de eigenaar kan zelf zijn huisdier registreren, een
foto plaatsen, een medisch dossier aanleggen en de
gegevens van de dierenarts toevoegen.
Petlook is een door de overheid erkende databank en
is aangesloten bij SdGN, Stichting Samenwerkende
databanken Gezelschapsdieren Nederland,
www.dierkwijt.nl, www.chipnummer.nl en diverse
zoekmachines voor vermiste huisdieren.
Wat kost een registratie bij Petlook?
Voor het aanmaken van een account zijn wij door weten regelgeving van de overheid, waar wij als databank
aan moeten voldoen, genoodzaakt 7,50 euro (stand
oktober 2012) in rekening te brengen. het account
is daarna 3 jaar geldig. Voor meer informatie zie onze
website www.petlook.nl/over Petlook.
Aan het einde van het registratieproces betaalt u voor
het account d.m.v. Ideal.
het bedrag is inclusief:
• Toevoegen van een onbeperkt aantal huisdieren.
• Alle wijzigingen.
• Verwijderen van registraties.
• E-mail helpdesk: info@petlook.nl.
• Gratis nieuwsbrief (als u zich daarvoor opgeeft).
• BTW en bankkosten.

Hoe werkt Petlook?
• Laat uw huisdier chippen bij de dierenarts
(als dit nog niet is gedaan).
U heeft nog geen account bij Petlook?
• Ga naar www.petlook.nl en klik op ‘Registreer uw
dier’.
Volg daarna de instructies op het scherm.
• Na betaling van 7,50 euro voor het account ontvangt
u een bevestiging per e-mail.
U heeft al een account bij Petlook?
• Ga naar www.petlook.nl en login met uw
gebruikersnaam en wachtwoord. Via ‘huisdieren’ kunt
u een nieuw huisdier toevoegen.

Mijn account bij www.petlook.nl
loginnaam*

:

Wachtwoord

:

* loginnaam is uw accountnaam, waaronder u meerdere huisdieren kunt registreren.

Meld je aan als Zoeker bij www.animalalert.nl/word zoeker

daarnaast heeft Petlook een telefonische helpdesk:
0900-7485665 (0900-PETlook) 75 ct/minuut.

Hoe kan ik AnimalAlert helpen?
meld u aan als zoeker op de website
www.animalalert.nl.
u ontvangt dan gratis sms- en/of e-mailberichten als
er een huisdier binnen uw postcodegebied vermist is
gemeld bij AnimalAlert.
u kunt zich altijd weer afmelden. uw gegevens worden
dan verwijderd, en u ontvangt geen sms- en/of
e-mailberichten meer.
u kunt AnimalAlert ook financieel steunen:
klik op www.animalalert.nl op het menu ‘Word
donateur’.
Zijn Petlook en AnimalAlert veilig?
Wat gebeurt met mijn gegevens?
Petlook en AnimalAlert zijn beveiligde websites.
uw persoonsgegevens worden niet verkocht of
openbaar gemaakt.
Wanneer u zich afmeldt, worden uw gegevens
verwijderd uit de databank.
Van wie zijn Petlook en AnimalAlert?
Petlook en AnimalAlert zijn beide een initiatief van
dierenartsen Bulle Koster en Peter Klaver.
Petlook BV is de organisatie, ingeschreven bij de Kamer
van koophandel Twente 08123917.
Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen bij
Petlook en AnimalAlert?
meld u aan voor de nieuwsbrief.

Ik ben zoeker bij www.animalalert.nl
E-mailadres

:

Telefoonnr.

:

Postcode

:

Binnenkort verwacht:
De AnimalAlert app
Houd uw App Store dus in de gaten!

