PRIJSLIJST 2021
Voor de één op één behandeling van uw hond, van een complete trimbeurt tot alleen wassen +
drogen of nagels knippen.

Complete trimbeurt
Wassen + drogen, trimmen, nagels knippen, oren schoonmaken.
'Vanaf'-prijzen, dus een toeslag is mogelijk (zie hieronder).
Barbet

€ 75,00

Bearded Collie

€ 90,00

Berner Sennen

€ 90,00

Bichon Frisé

€ 65,00

Border Terrier

€ 67,50

Cairn Terrier

€ 75,00

Chihuahua

€ 40,00

Doodle, klein (tot 43 cm)

€ 70,00

Doodle, middel (43 tot 52 cm)

€ 86,00

Doodle, standaard (52 tot 62 cm)

€ 96,00

Engelse Cocker Spaniel

€ 75,00

Friese Stabij

€ 75,00

Golden Retriever

€ 75,00

Havanezer

€ 60,00

Herder

€ 90,00

Jack Russel, ruwharig

€ 67,50

Keeshond, dwerg

€ 60,00

Lagotto romagnolo

€ 75,00

Lhasa Apso

€ 60,00

Maltezer

€ 60,00

Nova Scotia Duck Tolling Retriever

€ 67,50

Poedel, toy (tot 28 cm)

€ 60,00
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Poedel, dwerg (28 tot 35 cm)

€ 67,50

Poedel, middenslag (35 tot 45 cm)

€ 80,00

Schapendoes

€ 75,00

Schnauzer, dwerg

€ 67,50

Shih Tzu

€ 60,00

Soft Coated Wheaten Terrier

€ 75,00

Teckel Ruwhaar, kaninchen

€ 67,50

Teckel Ruwhaar, dwerg

€ 67,50

Teckel Ruwhaar, standaard

€ 75,00

Yorkshire Terrier

€ 60,00

Staat uw hond niet in de lijst? Bel mij op 06 43 935 299!

Mogelijke toeslagen op prijzen in prijslijst
De prijzen in de prijslijst zijn 'vanaf'-prijzen. Dit betekent dat ik soms extra kosten in rekening moet
brengen omdat de behandeling van uw hond meer tijd kost dan normaal. Zo'n toeslag is in het
algemeen mogelijk in de volgende gevallen:
- Er zitten klitten in de vacht of door het gedrag van uw hond kan ik niet in mijn normale tempo
werken. De extra tijd die dit kost, bereken ik door op basis van € 20,00 per half uur.
- Soms moet ik een vilttoeslag berekenen. De vacht van uw huisdier is dan dusdanig geklit dat er
geen andere oplossing is dan de tondeuse te gebruiken. Door het vilt moet er heel voorzichtig onder
de klitten door geschoren worden om de huid niet te beschadigen, wat resulteert in meer
behandelingstijd. De vilttoeslag bedraagt € 20,00.
- De hond heeft vlooien in de vacht. Dan moet er een speciale vlooienbehandeling uitgevoerd
worden voordat ik met de trimbeurt kan beginnen. De kosten hiervan zijn € 20,00 voor een kleine
hond en € 25,00 voor een grote.
Ik zal u graag adviseren hoe u dergelijke toeslagen kunt voorkomen!

Alleen wassen + drogen
Ook goed voor honden waarbij nooit een trimbeurt nodig is, zoals bij overmatig verharen! Het
verharen stopt nooit helemaal, maar een grondige wasbeurt kan wel verlichting geven.
Grote hond
Dalmatiër, Labrador, Rhodesian Ridgeback, Boxer e.d.

€ 55,00
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Middelgrote hond
Corgi, Beagle e.d.

€ 45,00

Kleine hond
Chihuahua kortharig, jack russel korthaar, mopshond e.d.

€ 35,00

Om de vacht van uw hond in een optimale conditie te houden, is regelmatig goed wassen beslist
noodzakelijk. Dit wassen gebeurt bij mij professioneel. Ik heb er de juiste apparatuur voor en gebruik
de allerbeste producten, die bovendien niet op dieren zijn getest (m.u.v. een enkel professioneel
product waarvoor geen goed diervrij alternatief beschikbaar is). Als u uw hond regelmatig door mij
laat wassen, voorkomt u klitten en dus een toeslag op de prijs van een complete trimbeurt!

Alleen nagels knippen
Alle honden
Teek verwijderen

€ 10,00
€ 5,00
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