
Prijslijst per 1 januari 2018
Basset Fauve de Bretagne € 47,50 Labra/goldendoodle (2 uur) € 60,00

Berner Sennen € 63,00 Maltezer klein/groot € 38,50 / 42,00

Boomer (x -Shih – tzu / Maltezer)€ 42,00 Poedel middenslag € 43,50

Border Collie € 42,50 Pommeriaan € 38,50

Cavalier King Charles Spaniël € 46,50 Schapendoes € 55,00

Cairn Terriër € 47,50 Schotse Collie € 63,00

Chihuahua € 31,50 Sheltie € 45,00

Chow Chow € 47,50 Shih-tzu € 42,00

Drentse Patrijshond € 48,50 Teckel langhaar € 41,50

Dwergschnautzer € 47,50 Teckel ruwhaar klein € 41,50

Engelse Cocker Spaniël € 49,50 Teckel ruwhaar groot € 47,50

Engelse/Welsh Springer Spaniël € 48,50 Tibetaanse terriër € 53,50

Fox/Lakeland/Welsh Terriër € 48,50 West Highland White Terriër € 48,50

Golden Retriever € 52,00 Witte herder € 63,00

Heidewachtel € 41,50 Yorkshire Terriër € 38,50

Jack Russell Terriër ruwhaar € 42,50

Keeshond klein € 38,50

Keeshond groot € 47,50

Kooikerhondje € 42,50

Labrador € 31,50

Bovenstaande prijzen zijn incl. vachtverzorging volgens rasstandaard, het knippen van de nagels, 
reinigen van de oren, wassen en drogen. Ruwharige honden worden met de hand geplukt! 

Er wordt géén gebruik gemaakt van trimmessen. De benodigde tijd voor een behandeling kan per hond 
variëren en is afhankelijk van de kwaliteit van de vacht en de gemoedstoestand van de hond. Voor 
honden met vervilting of klitvorming, parasieten en honden die probleemgedrag veroorzaken wordt 
een meerprijs in rekening gebracht. Komt uw hond niet voor in bovenstaande lijst neem dan even 
contact op voor een prijsindicatie. 

Betalingen contant! Er is géén pinautomaat aanwezig. Prijzen zijn incl. BTW.



Scheren / géén model incl. wassen en drogen (afhankelijk van ras):

Kleine honden € 38,50 - € 42,00 

Middelgrote honden € 47,50

Grote honden € 60,00

NB:

Het scheren van een hond is vaak niet de juiste methode om de vacht te behandelen. Ondanks 
dat hiervoor vaak wordt gekozen kleven er bij bepaalde rassen veel nadelen aan. Graag vertel ik 
u hierover meer. 

Wasbeurt?

Wassen incl. drogen: 

 Kleine honden/puppy’s € 20,00
 Middelgrote honden korthaar € 26,50 – 31,50
 Grote honden op aanvraag
 Langharen worden alleen gewassen in combinatie met een volledige trimbeurt.

Nagels knippen €   7,50

Extra kosten vlooienbehandeling €   7,50

Specials:

 Puppy’s (tot 20 wkn.)1e kennismaking met de trimsalon gratis (excl. wasbeurt); 
 Tussentijds nageltjes knippen gratis;
 Gratis advies over de vacht van uw hond en de daarbij passende verzorging;
 Afspraak in de avonduren en op zaterdag mogelijk;
 Ophalen & terugbrengen van kleine honden in bijzondere situaties;

Heeft u specifieke wensen neem dan telefonisch contact op of stap even binnen. U bent van harte 
welkom.

Behandeling alleen volgens afspraak!


