
Het is de ergste nachtmerrie van elke honden- of kattenbaasje, uw huisdier raakt vermist. Wat moet u doen als uw huisdier is vermist? 
Petlook zet zich in voor het terugvinden van vermiste huisdieren. We geven tips en helpen via Facebook mee in de zoektocht.

Volg Petlook op Facebook

Petlook helpt bij het vinden van vermiste huisdieren via Facebook. Via Social Media helpen we elkaar met het vinden van onze huisdieren. 
Daarnaast vindt u hier leuke honden- en kattennieuwtjes, geven we antwoord op praktische vragen, krijgt u tips hoe u bijvoorbeeld om kan 
gaan met dieren op vakantie. Tenslotte is onze dierenarts Peter Klaver ook van de partij met leuke informatieve filmpjes!


Uw verloren huisdier snel weer thuis!

Nederlandse 
huisdier registratie

Petlook is een door de overheid erkende online 

databank voor huisdieren met een chip en is 

aangesloten bij SDGN, Stichting Samenwerkende 

Databanken Gezelschapsdieren Nederland.

Petlook de meest gebruiksvriendelijke databank voor 

huisdierregistratie in Nederland waar iedere eigenaar zelf zijn 

huisdier (met chip) kan registreren. In Nederland is registratie 

van honden verplicht, maar aangeraden wordt om ook uw kat 

en andere gezelschapsdieren te registreren. 




Tijdens het registratieproces kiest u uw abonnement voor 1, 5 of 

15 jaar. Vervolgens vult u eenvoudig alle gegevens van uw 

huisdier in, eventueel aangevuld met een foto, medisch dossier 

en de gegevens van uw dierenarts. 




Na afronding van de registratie kunt u inloggen op uw account 

om uw gegevens in te zien en te wijzigen. GRATIS Binnen uw 

abonnement kunt u meerdere dieren registreren!
 

Petlook wordt door de overheid erkend en is aangesloten bij 

SDGN, Stichting Samenwerkende Databanken 

Gezelschapsdieren Nederland. Daarnaast werkt Petlook samen 

met diverse zoekmachines voor vermiste huisdieren zoals 

dierkwijt.nl en chipnummer.nl.


Laat uw huisdier chippen bij de dierenarts. 

	• 	Kijk eerst bij de FAQ’s op de website, 


	• 	Neem contact op met de Petlook helpdesk via info@petlook.nl 


	• 	Bij spoedgevallen bel 085-0493915 (75 ct/minuut)

Maandelijks ontvangt u een leuke nieuwsbrief met 
huisdierennieuws!


1

Ga naar petlook.nl en klik op Registreer uw dier. Kies uw 

abonnement en volg daarna de eenvoudige stappen op het 

scherm. U rekent tenslotte veilig en vertrouwd af met iDEAL. 

2

Heeft u al een account bij Petlook? Log dan in en registreer 

gratis uw huisdier. 

3

Gedurende de looptijd van uw abonnement kunt u een onbeperkt 

aantal huisdieren registreren en wijzigingen doorvoeren. 

4

Toch hulp nodig?5

Wat is Petlook? Hoe werkt Petlook?

Door de overheid erkende online databank  
voor huisdieren met een chip 

Petlook is een door de overheid erkende online databank voor huisdieren met een chip. 


