
#samenvoordieren

STICHTING DIERENLOT
 DIERENAMBULANCES

 VOOR HULP AAN DIEREN IN NOOD!
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Beste dierenorganisatie, 

Stichting DierenLot steunt lokale en regionale dierenhulporganisaties die zich inzetten 
voor dieren in nood. Juist deze kleine en middelgrote dierenorganisaties hebben het 
verreweg het moeilijkst met het financieren van de hulp die zij bieden. Zij hebben dan 
ook, veelal financiële, steun nodig en kloppen hiervoor aan bij Stichting DierenLot. 
Bijvoorbeeld voor de aanschaf van voer, dierenartskosten, medicijnen, verbouwingen, 
nieuwe hokken of bij transportproblematiek. Vervoer is vaak een (te) grote kostenpost. 
Veel organisaties rijden daarom noodgedwongen rond met ondeugdelijke dieren
ambulances of bestelauto’s. En soms zelfs met privé auto’s die qua onderhoud en 
reparaties veel te duur zijn geworden. En geld voor een nieuwe is er vaak niet...  
Een groot probleem, want zonder betrouwbaar vervoer kunnen dieren in nood niet 
geholpen worden! 

Dieren helpen door efficiënter te werken
Stichting DierenLot biedt een oplossing. Door gratis onze eigen DierenLot dieren
ambulances en bestelauto’s in bruikleen te geven. Zodat bij organisaties de oude, dure, 
dierenambulance of bestelwagen vervangen kan worden en er veel efficiënter gewerkt 
wordt. Daarmee zijn dieren in nood het meest geholpen. En dat is waar het ons, en u 
als dierenhulporganisatie om gaat.

Met vriendelijke groet, Beneficiantencontact

Esther Keijning-Schut  &  Nana Oudshoorn

STICHTING DIERENLOT STELT  
GRATIS DIERENAMBULANCES  
TER BESCHIKKING. WAAROM?
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Of u nu een dierenasiel bent, een 
dierenambulanceorganisatie, of 
een dierenopvangcentrum, veel 
dierenorganisaties gaan dagelijks op pad 
om dieren op te halen of weg te brengen. 
Zonder betrouwbaar en professioneel 
vervoer is dat nauwelijks goed te doen.

Dus JA, elke dieren(hulp)organisatie 
kan een DierenLot dierenambulance 
aanvragen! Natuurlijk moet een 
organisatie wel aantonen dat ze zónder 
een DierenLot dierenambulance hun 
werk niet goed kunnen doen.

Aanvragen werkt eenvoudig
U kunt bij transportproblemen hulp 
aanvragen via www.dier.nu. Vul hierbij 
alle gevraagde gegevens, inclusief 
onderbouwing, volledig in. Als uw 
aanvraag voor een dierenambulance  
van DierenLot wordt goedgekeurd,  
dan krijgt u de dierenambulance in 
bruikleen. Dit houdt in dat Stichting 
DierenLot eigenaar blijft van de 
wagen maar dat uw organisatie de 
dierenambulance in de praktijk gebruikt.

Vanzelfsprekend wordt er een 
overeenkomst opgesteld waarin het 
gebruik van de dierenambulance wordt 
vastgelegd. In dit contract staat onder 

IEDERE DIERENHULPORGANISATIE IN 
NEDERLAND KAN BIJ DIERENLOT EEN 
DIERENAMBULANCE AANVRAGEN

Dieren Ambulance

Dieren Noodhulp Ambulance

Dieren Transport Ambulance
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andere vermeld dat u twee keer per 
jaar zult deelnemen aan de Landelijke 
Bijeenkomsten Dierenhulpverlening. 
Deze evenementen worden door 
Stichting DierenLot georganiseerd, 
doorgaans in de maanden april en 
november.

Efficiënter werken of uitbreiden? 
Niet voor elk soort vervoer is het grotere 
type dierenambulance nodig. Vaak 
kan een kleiner model zoals de Dieren 
Transport Ambulance prima volstaan. En 
kan zo kostenefficiënter gereden worden. 

Afhankelijk van uw werkzaamheden 
voor dieren maken we een keuze in 
welke dierenambulance we inzetten. 
Ook een combinatie is denkbaar. 
U kunt bijvoorbeeld eerst de ene 
dierenambulance aanvragen en op een 
later tijdstip, wanneer één hulpwagen 
niet toereikend is, de andere. Daarmee 
kunt u uw werk (kosten)efficiënt en 
handig organiseren.
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De dierenambulances van Stichting 
DierenLot zijn ons eigendom en worden 
gratis in bruikleen gegeven aan de 
dieren(hulp)organisaties in het land. 
De enige kosten die u als organisatie 
zelf draagt zijn de kosten die u ook 
voor uw eigen dierenambulance zou 
hebben bij normaal gebruik. Denkt u aan 
onderhoud, brandstof en verzekering. 

Op onze Landelijke Bijeenkomsten 
Dierenhulpverlening worden onze 
dierenambulances gecontroleerd op 
onderhoud, schade en kilometerstand 
door de monteurs van onze werkplaats. 

Verzekering 
De dierenambulance wordt via Stichting 
DierenLot verzekerd en de premie 

hiervan belasten wij aan uw organisatie 
door. Dierenambulances van Stichting 
DierenLot zijn verzekerd op basis van  
WA (wettelijke aansprakelijkheid) + casco. 
Op deze premie is een bonus/malus 
regeling van toepassing. Ook is er een 
inzittendenverzekering afgesloten.

Premie
Door het verkrijgen van hoge kortingen 
zijn de netto premies van onze 
verzekering voordelig. Het casco risico 
wordt door Stichting DierenLot gedragen. 
Stichting DierenLot brengt hiervoor een 
basisbijdrage in rekening. De hoogte van 
deze bijdrage is afhankelijk van het feit 
of u schade rijdt of niet. Meer informatie 
kunt u aanvragen via schade@dier.nu

WELKE KOSTEN ZIJN  
VOOR MIJN ORGANISATIE?

Uw premiebijdrage WA + casco + inzittendenverzekering 2020*

Netto premie Dieren Transport Ambulance | bestelauto € 415,
Netto premie Dieren Noodhulp Ambulance € 510,
Netto premie Dierenambulance € 635,
Netto premie Dierenambulance verlengd  verhoogd | 4x4 Nissan Navara € 825,

Eigen Risico per schadegeval (eigen schuld) € 300,
Opslag bij eigen schade (max. 3x opslag mogelijk) € 250,

* De premiebijdragen kunnen aangepast worden. Er vallen aan dit overzicht geen rechten te ontlenen.
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ONDERSTEUNING BIJ  
DIERENAMBULANCE KOSTEN
Omdat bij langer gebruik van de 
dierenambulance de kosten naar 
verwachting kunnen oplopen, kunt u  
bij Stichting DierenLot tevens nog  
steun aanvragen voor:
• 50% bijdrage voor nieuwe banden  

(bij normaal gebruik);
• 50% bijdrage voor onderhoudsbeurt, 

bij DierenLot dierenambulances  
van 3 jaar of ouder of 100.000+ km  
op de teller;

• 75% bijdrage voor onderhoudsbeurt, 
bij DierenLot dierenambulances  
van 7 jaar of ouder of 250.000+ km  
op de teller.

Daarnaast:
• hebben alle dierenambulances 

een gratis ANWB Wegenwacht 
lidmaatschap met woonplaatsservice;

• zorgt DierenLot voor de eerste set 
winterbanden en het wisselen hiervan;

• wordt ruitschade voor u gerepareerd 
via Autotaalglas;

• worden alle dierenambulances  
2x per jaar gecontroleerd op 
onderhoud, schade en kilometerstand, 
én geïnspecteerd voor het Nationaal 
Keurmerk Dierenambulance.

Belangrijke contactgegevens

Beneficiantencontact: Tel: 0183563 912 | Email: dierenorganisaties@dier.nu
Hulpaanvragen/Noodfonds: Tel: 0183563 912 | Email: noodfonds@dier.nu
Schademeldingen: Tel: 0183563 912 | Email: schade@dier.nu
Nationaal Keurmerk Dierenambulance: Tel: 0183563 912 | Email: info@nkd.nu

Of maak gebruik van het formulier op de website www.dier.nu
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WERF ZELF FONDSEN MET HULP VAN  
DE DIERENLOT-DONATIEVERDUBBELAAR
Als Stichting DierenLot vinden we het 
geweldig dat we af en toe de opbrengst 
van een bingo, open dag, sportief event 
of inzameling toegezegd krijgen. Vaak 
vraagt een organisator of we aanwezig 
willen zijn of dat we langskomen om het 
‘ingezamelde bedrag’ in ontvangst te 
nemen. Dat doen we natuurlijk erg graag, 
maar met onze kleine organisatie is dat 
helaas niet altijd te realiseren. 

Als we zelf niet kunnen, leggen we 
de vraag voor aan één van onze 
beneficianten. Of zij aanwezig willen zijn. 
Natuurlijk verstrekken we u de nodige 
materialen (folders, vlaggen, collectebus 
e.d.). U bent dan bijvoorbeeld een dag
deel namens DierenLot aanwezig met 
een informatiekraampje en kunt over uw 
en ons werk vertellen. Ook neemt u het 
geld of de cheque in ontvangst en stort 
dit door naar DierenLot. Na ontvangst 

van het bedrag op onze rekening, 
verdubbelen wij dit bedrag voor uw 
organisatie (tot max. € 1.250, als totaal
bedrag) en storten het terug op de 
rekening van de dierenorganisatie.

Zelf een evenement organiseren 
is ook mogelijk! Ook dan kan  
de donatieverdubbelaar 
aangevraagd worden.
Met deze verdubbelaar stimuleren wij 
ook graag het organiseren van nieuwe 
fondsenwervende evenementen door 
onze beneficianten zelf. Wees creatief! 
Organiseer bijvoorbeeld een wedstrijd 
of veiling. Of probeer een grote 
sponsorloop of inzamelactie op touw 
te zetten. In de wijk of regionaal, iedere 
bijdrage helpt! En DierenLot verdubbelt 
de opbrengst als de donatieverdubbelaar 
toegekend is. Informeer naar de 
voorwaarden!

U werft DierenLot verdubbelt (tot max. € 1.250,-) U ontvangt
€    375,- €    375,- €    750,-
€ 1.010,- € 1.010,- € 2.020,-
€ 1.250,- € 1.250,- € 2.500,-
€ 1.500,- € 1.250,- € 2.750,-

Attentie: Neem vooraf contact op met ons voor afstemming van het evenement  
en goedkeuring donatieverdubbelaar. Evenementen die herhaaldelijk worden  
georganiseerd vallen buiten de regeling. (bijv. ieder jaar een loterij op de Open Dag).

Meer informatie: dierenorganisaties@dier.nu
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Waarom het Nationaal Keurmerk 
Dierenambulances op onze 
dierenambulances?
Stichting DierenLot vindt het van groot 
belang dat kleinschalig diervervoer in 
Nederland op kwalitatief goede wijze 
wordt uitgevoerd. Daarom hebben wij 
besloten dat alle hulpvoertuigen van 
Stichting DierenLot moeten voldoen aan 
de normen van het Nationaal Keurmerk 
Dierenambulances. 

Alle dierenhulporganisaties met 1 of 
meer dierenambulances van Stichting 
DierenLot ontvangen dit keurmerk, 
geheel gratis, en het is voor de dieren
organisatie in combinatie met het 
betreffende voertuig van kracht. 
Organisaties die een ambulance 
aanvragen worden eerst door ons 

bezocht en daarbij beoordeeld. Bij 
een positieve uitkomst kan de dieren
organisatie in aanmerking komen voor 
een dierenambulance. De aanvraag 
wordt in dat geval definitief beoordeeld 
tijdens onze uitkeringsronde(s).

Wanneer een organisatie daadwerkelijk 
een dierenambulance van DierenLot 
toegewezen krijgt en daarmee werk 
verricht, dan moet de dierenambulance 
2 keer per jaar gecontroleerd worden 
op onze Landelijke Bijeenkomst 
Dierenhulpverlening. Ieder jaar in april 
en november, in de Evenementen Hal 
te Gorinchem. Meer informatie over het 
keurmerk leest u op www.nkd.nu.

Bij vragen of opmerkingen kunt u een 
email sturen aan info@nkd.nu

Piet IJssels - Voorzitter NKD
Oud-burgemeester Gorinchem

Lenie ’t Hart - Bestuurder NKD
Redder van dieren in nood

HET NATIONAAL KEURMERK 
DIERENAMBULANCES, GRATIS  
VOOR DIERENHULPORGANISATIES 
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CALAMITEIT EN DIRECT HULP BIJ  
VERVOER NODIG? HET NOODFONDS  
VAN DIERENLOT HELPT!
Stichting DierenLot biedt direct hulp 
om een noodsituatie waarbij de dieren 
de dupe zijn op te lossen. Bijvoorbeeld 
als uw ambulance onverhoopt total
loss wordt gereden of wanneer 
grote technische problemen de 
ambulance voorlopig onbruikbaar 
maken. In geval van nood kunnen we 
meestal binnen enkele dagen voor 
een vervangende dierenambulance 
zorgen. Voor tijdelijk gebruik, of wellicht 
als permanente oplossing. Dit geldt 
voor alle door DierenLot erkende 
organisaties; dus voor hen die al een 
DierenLot dierenambulance rijden, 
maar ook andere dierenambulances 
en dierenopvangcentra kunnen een 
aanvraag indienen voor tijdelijk, 
vervangend vervoer. Naast oplossen  
van urgente vervoersproblemen kan  
het Noodfonds ook o.a. ingeschakeld 
worden voor onvoorziene calamiteiten 

Hulpaanvragen | Noodfonds

Telefoon: 0183563 912
Email: dierenorganisaties@dier.nu

U kunt ook gebruik maken van  
het formulier op onze website  
www.dier.nu

DIERENLOT HELPT.

binnen de opvang, of bijvoorbeeld bij 
een milieuramp.
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LANDELIJKE BIJEENKOMSTEN 
DIERENHULPVERLENING
Stichting DierenLot organiseert twee 
keer per jaar (in april en november) 
de Landelijke Bijeenkomst Dieren
hulpverlening. Gratis toegankelijk 
voor iedereen die werkzaam is in de 
dierenhulpverlening sector. Een dag 
oorspronkelijk speciaal georganiseerd 
voor de medewerkers/vrijwilligers van 

dierenhulporganisaties, die samenwerken 
met DierenLot of DierenLot juist graag 
beter willen leren kennen. Inmiddels 
zijn deze dagen uitgegroeid tot grootse 
bijeenkomsten waar alle dieren hulp
verleners welkom zijn om te netwerken 
en kennis en informatie op te doen. 
Dat alles met één doel: met elkaar nog 
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beter en meer gewonde, verwaarloosde, 
afgedankte en mishandelde dieren in 
Nederland helpen.

Alle dierenhulpverleners  
zijn welkom!
Medewerkers en vrijwilligers van 
de beneficianten van Stichting 
DierenLot, maar ook medewerkers en 
vrijwilligers van lokale en regionale 
dierenhulporganisaties, die nog geen 
beneficiant zijn van Stichting DierenLot, 
zijn van harte uitgenodigd! Oók 
medewerkers van LID, Dierenpolitie, 
brandweer, dierenartsen en dieren
artsassistenten en van eventuele 
andere hulporganisaties die regelmatig 
met dieren in nood te maken krijgen, 
zijn van harte welkom. Het delen van 
kennis, informatie en ervaring is enorm 
belangrijk. Zo helpen we samen (nog) 
meer dieren in nood.
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Van het type Dieren Transport 
Ambulance rijden er inmiddels 
ongeveer 60 rond in Nederland. Het 
idee van een kleinere dierenambulance 
is ontstaan uit efficiency. Veel ritten 
willen in de praktijk nog wel eens 
onnodig met een grote dierenambulance 
gemaakt worden. Zoals ritten met kleine 
dieren of het ophalen van medicijnen 
bij de dierenarts. Door de inzet van 
deze, kleinere, dierenambulances 
kunnen dierenhulporganisaties (van 
dierenopvang tot dierenambulance 
organisaties) nog beter werken. Ondanks 
de kleinere afmeting zijn ze prima 

uitgerust en direct klaar voor het bieden 
van (transport)hulp aan dieren!

De Dieren Transport Ambulance (DTA) 
is er zowel als Opel Combo Cargo 
en als Volkswagen Caddy. Er kan niet 
gekozen worden voor een van de twee 
uitvoeringen. Dit is afhankelijk van 
beschikbaarheid. Beiden zijn compacte 
diesel bestelwagens die de voordelen  
van een personenauto en een 
bestelwagen combineert. Of het nu  
gaat om het vervoeren van dieren of  
van dierenbenodigdheden: deze 
veelzijdige auto is voor beide gevallen 
prima inzetbaar.

DIERENLOT  
DIEREN TRANSPORT AMBULANCE
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Uitgebreide technische specificaties 
kunt u vinden op de website van Opel 
Nederland, www.opel.nl of op de site 
van Volkswagen: www.volkswagen.nl 

Het exterieur
Veilig, praktisch en zeer geschikt voor 
het transport van dieren en materialen 
voor de dierenopvang. Een representatief 
hulpvoertuig voor uw dierenorganisatie. 
Dit kleinste model is gezien het volume 
absoluut klaar voor het grote en veel 
voorkomende werk. Duidelijk herkenbare 
en reflecterende veiligheidsstriping in o.a. 
de huisstijl van dierenambulances van 

Stichting DierenLot. Het logo/beeldmerk 
en contactgegevens van de stichting 
waar de DTA in bruikleen mee rijdt, wordt 
door ons aan de belettering toegevoegd. 
Natuurlijk is de wagen voorzien van een 
zwaailicht. Veiligheid voorop!

Het interieur
Ondanks de compacte afmeting is de 
DTA voorzien van een ruime en makkelijk 
toegankelijke achtercabine. Door de 
twee achterdeuren en schuifdeur aan 
de zijkant kunt u snel en met gemak bij 
de benches, kooien, hulpmaterialen of 
andere materialen die u vervoert.

Dit type dierenambulance is onder 
andere voorzien van:
• Reflecterende veiligheidsstriping
• Zwaailichten (zonder sirene)
• EHBO kit
• Bench
• Handschoenen
• Steriele kleding
• Halsbanden
• Muilkorven
• Opvouwbare kooi
• Vangstok
• Led verlichting
• Speciale vloerafwerking met afvoerput

Het handsfree Parrot systeem en 
navigatiesysteem zorgen ervoor dat  
men veilig en snel ter plaatse is.
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Deze uitvoering is ook beschikbaar in  
een Volkswagen en een Opel Variant.  
De Opel Combo Cargo en de Volkswagen 
Maxi Caddy zijn respectievelijk 30 cm 
en 45 cm langer dan hun iets kleinere 
broertje. Hierdoor is de laadruimte 
aanzienlijk groter en biedt deze plaats 
aan (nog) meer kooien, benches of 
materialen om te vervoeren. Met zijn 
personenautocomfort en in dit geval 
royale laadruimte is de Dieren Noodhulp 
Ambulance (DNA) een ideale wagen voor 
dierenambulance werkzaamheden. 

Uitgebreide technische specificaties 
kunt u vinden op de websites van Opel 

Nederland, www.opel.nl en Volkswagen 
Nederland, www.volkswagen.nl 

Het exterieur
Duidelijk herkenbare en reflecterende 
veiligheidsstriping in o.a. de huisstijl 
van dierenambulances van Stichting 
DierenLot.

Het interieur
De DNA is door de verlengde carrosserie 
voorzien van een ruime werkcabine.  
Door de twee achterdeuren en 
schuifdeur aan de zijkant kunt u 
snel en met gemak bij de benches, 
hulpmaterialen, of bij de materialen die 

DIERENLOT 
DIEREN NOODHULP AMBULANCE
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u vervoert. Tevens heeft de auto een 
compleet afgetimmerd interieur incl. 
ladenblokken en brandblusser.

Dit DNA is onder andere voorzien van:
• Reflecterende veiligheidsstriping
• Zwaailichten (zonder sirene)
• Extra waarschuwingslichten
• Grote werklamp buitenzijde en 

binnenin
• EHBO kit
• Diverse benches in verschillende 

formaten
• Kattenmand
• Brancard
• Antislip vloerkleed
• Warm waterzak
• Diverse vangstokken
• Vangnet
• Zaklamp
• Steriele kleding
• Waadbroek
• Veiligheidshesjes
• Veiligheidshelmen
• Handschoenen
• Halsbanden
• Muilkorven
• Handdoekrol houder
• Jerrycan voor water
• Afvalbak
• Schoonmaakdoeken
• Betonschaar
• Speciale vloerafwerking met afvoerput
• Chipreader

Een handsfree Parrot systeem en 
navigatiesysteem zijn aanwezig om  
veilig en snel ter plaatse te zijn!
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Van dit grootste type dierenambulances 
rijden er ruim 36 rond in Nederland. 
Dagelijks op weg om dieren in nood 
te redden. Ook dit model wordt 
gratis in bruikleen gegeven aan 
dierenhulporganisaties in Nederland  
op het moment dat dieren de dupe 
dreigen te worden door problemen 
op gebied van dierenvervoer. De Opel 
Vivaro of de Volkswagen Transporter is de 
grootste ambulance die wij aan kunnen 
bieden. Natuurlijk net als de kleinere 
formaten veilig en betrouwbaar!

Uitgebreide technische specificaties 
kunt u vinden op de websites van Opel 

Nederland, www.opel.nl en Volkswagen 
Nederland, www.volkswagen.nl. 

Het exterieur
Ruime afmetingen en toch wendbaar 
in gebruik. Dat maakt de Dieren
Ambulance (DA) uitermate geschikt 
voor de werkzaamheden die uw 
organisatie als dierenambulance 
moet kunnen uitvoeren. Zeker met de 
zeer complete uitrusting aan boord. 
Deze DierenAmbulances zijn duidelijk 
herkenbaar door de reflecterende 
veiligheidsstriping in de huisstijl van 
dierenambulances van Stichting 
DierenLot. Het logo/beeldmerk en 

DIERENLOT 
DIEREN AMBULANCE
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contactgegevensvan de stichting waar 
de DA in bruikleen mee rijdt, worden 
aan de belettering toegevoegd. De DA 
is voorzien van diverse extra lichten 
zoals zwaailichten, alarmlichten en een 
werklamp, zodat u veilig kunt werken en 
dieren kunt helpen.

Het interieur
Door de grote deuren met ruime 
afmetingen is de werkcabine van de 
dierenambulance prima toegankelijk. 
De twee grote achterdeuren en 
schuifdeur aan de zijkant bieden u 
snel en gemakkelijk toegang tot alle 
hulpmaterialen in de werkcabine.  
Het interieur is compleet afgetimmerd 
inclusief ladenblokken, extra zitplaats*  
en brandblusser. Alle hulpmaterialen  
zijn overzichtelijk gerangschikt. 
 
Deze dierenambulance heeft een zeer 
uitgebreide uitrusting voor het bieden 
van hulp aan de dieren in nood.

Tot de uitrusting van de Dieren 
Ambulance behoort o.a.:
• Reflecterende veiligheidsstriping
• Zwaailichten (zonder sirene)
• Extra waarschuwingslichten
• Grote werklamp buitenzijde en 

binnenin
• EHBO kit
• Diverse benches in verschillende 

formaten

* Let op: het is niet toegestaan 
om passagiers in de 
achtercabine te vervoeren.
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• Kattenmand
• Brancard
• Antislip vloerkleed
• Warm waterzak
• Diverse vangstokken
• Vangnet
• Zaklamp
• Steriele kleding
• Waadbroek
• Veiligheidshesjes
• Veiligheidshelmen
• Handschoenen
• Halsbanden
• Muilkorven
• Handdoekrol houder
• Jerrycan voor water
• Afvalbak
• Schoonmaakdoeken

• Betonschaar
• Speciale vloerafwerking met afvoerput
• Chipreader

Natuurlijk heeft ook deze ambulance 
een handsfree Parrot systeem en een 
navigatiesysteem. Zo kunt u veilig op 
weg om dieren in nood te helpen.
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HOE VRAAGT U EEN DIEREN 
TRANSPORT AMBULANCE, EEN 
DIEREN NOODHULP AMBULANCE  
OF EEN DIEREN AMBULANCE AAN? 

Het aanvragen van een DierenLot 
hulpvoertuig werkt eenvoudig. Op onze 
website www.dier.nu vindt u hiervoor de 
aanvraagformulieren. Er is er een voor 
nieuwe dierenorganisaties van DierenLot 
en een voor bestaande beneficianten. 

Zorg bij het invullen van het formulier 
vooral voor een gedegen onderbouwing: 
maak goed duidelijk waarom u een 
dierenambulance nodig heeft, wat het 
belang van die (extra/nieuwe) ambulance 
is bij het werk voor de dieren en hoeveel 
kilometers u op jaarbasis verwacht te 
rijden. De aanvraag kan per post (zie 
achterzijde voor het adres) of ingescand 
per mail verzonden worden aan 
dierenorganisaties@dier.nu.

Na het inzenden van uw hulpaanvraag 
wordt deze beoordeeld binnen onze 
uitkeringsrondes. Deze vinden drie keer 
per jaar plaats. U ontvangt natuurlijk altijd 

een bericht over de mogelijke hulp die 
wij kunnen bieden.

Bij een noodsituatie, bijvoorbeeld bij 
een total loss of ernstige schade aan een 
eigen voertuig, kan u per mail om een 
tijdelijke oplossing (max. 3 maanden) 
vragen. Geef daarbij wel het probleem 
aan. DierenLot kan niet garanderen dat 
er een voertuig beschikbaar is. Zie ook 
pagina 9.

Meer info of een aanvraag indienen?  
Kijk vandaag nog op www.dier.nu. 

De hulpaanvraagformulieren vindt u op 
onze homepage bij: DierenLot helpt!

Dieren Transport Ambulance Dieren Noodhulp Ambulance Dieren Ambulance
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MEER INFORMATIE OF EEN AANVRAAG INDIENEN? 
Maak gebruik van de hulpaanvraagformulieren  
via de website www.dier.nu of neem per e-mail  

contact met ons op via dierenorganisaties@dier.nu.
Bellen mag natuurlijk ook, telefoon: 0183-563 912

Benificiantencontact
Postadres: Postbus 377, 4200 AJ Gorinchem
Bezoekadres: Dam 2022, 4241 BN Arkel
Telefoon: 0183563 912

E-mail 
Algemeen: info@dier.nu
Beneficiantencontact: dierenorganisaties@dier.nu
Hulpaanvragen: dierenorganisaties@dier.nu
Noodfonds: noodfonds@dier.nu
Donatieverdubbelaar: dierenorganisaties@dier.nu
NKD:  info@nkd.nu
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www.dier.nu

Volg ons op:


