Amsterdamse Dierenhulp Aan Minima
Is uw huisdier ziek en hebt u weinig geld?
Moet uw huisdier naar de dierenarts en
hebt u een Stadspas met groene stip? Dan
kunt u gebruik maken van de Amsterdamse
Dierenhulp Aan Minima (ADAM-regeling).

Wat houdt de regeling in?
Gratis bezoek
Door deze regeling kunt
u één keer gratis de
dierenarts bezoeken.
Dit geldt voor alle
soorten huisdieren.
De dierenarts zal u
voor het bezoek nooit
om een bijdrage vragen.

Korting op de
behandeling
Als na het bezoek blijkt dat
uw huisdier geopereerd moet
worden of een andere medische
behandeling nodig heeft, krijgt u
hiervan de helft vergoed.
De maximum vergoeding per
stadspasjaar is € 300.

Gratis
steriliseren of
castreren
Honden, katten en konijnen
kunt u gratis laten steriliseren
of castreren, als de kosten
hiervoor niet hoger zijn dan
€ 100. Eventuele kosten
boven de € 100 worden voor
de helft vergoed, tenzij de
maximum vergoeding per
stadspasjaar van € 300 al
bereikt is.

Verplicht
chippen van
honden, katten,
en konijnen
Alle soorten huisdieren
kunnen gebruik maken van
de regeling. Honden, katten
en konijnen moeten wel
verplicht gechipt zijn en op
uw naam geregistreerd staan.
Als uw hond, kat of konijn nog
niet gechipt is, dan doet de
dierenarts dit gratis voor u.
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Aanvragen van een
waardebon

Wie kunnen
gebruik maken
van de regeling?












U bent Amsterdammer en
18 jaar of ouder.
U bent eigenaar van het
huisdier.
U bent in het bezit van een
Stadspas met groene stip.
Uw identiteitskaart staat
op dezelfde naam als uw
Stadspas.
Gaat het om een hond, kat
of konijn, dan is het dier
gechipt en geregistreerd
op uw naam. Of u laat dit
door de dierenarts doen.
U hebt een waardebon
aangevraagd bij de
Dierenambulance.

Om van de ADAM-regeling gebruik
te kunnen maken moet u een
waardebonnummer aanvragen bij
de Dierenambulance. Dit nummer
neemt u mee naar de dierenarts
voor het eerste bezoek. Neem ook
uw identiteitskaart, uw Stadspas
en eventueel het huisdierpaspoort
mee.
U kunt de waardebon aanvragen
door te bellen of mailen met de
Dierenambulance.
Bel naar 020 568 1521 op maandag
tot en met vrijdag tussen 10.00
en 13.00 uur. Let op: bel niet
met de meldkamer van de
Dierenambulance.
Mail naar stadspas@
dierenambulance-amsterdam.nl.
In beide gevallen hebben we de
volgende gegevens van u nodig:
 Uw stadspasnummer.
 Uw naam en adres.
 Uw telefoonnummer.
 Naam, soort ras en geslacht van
uw huisdier.
 Eventueel de dierenarts waar uw
huisdier al bekend is.
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Voorwaarden








De regeling geldt voor één huisdier per Stadspas per
stadspasjaar. Een stadspasjaar loopt van 1 september tot en
met 31 augustus.
De waardebon is 3 maanden geldig vanaf de dag van
aanvragen.
Als u geen gebruik van de waardebon maakt, vervalt deze
automatisch na 3 maanden. Na deze 3 maanden kunt u de
waardebon niet meer opnieuw aanvragen.
De regeling is tijdelijk. Er is een beperkt budget. Als het geld
op is, stopt de regeling.

Alle informatie over de regeling vindt u op de website van de
Dierenambulance onder ‘Stadspas aanbieding’:
dierenambulance-amsterdam.nl/dieren/stadspas-aanbieding.
De regeling loopt vanaf januari 2016. Per september 2016 is de regeling verlengd en
zijn de vergoedingen aangepast.

Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.
Versie november 2016.

