Richtprijzen
Vanaf prijzen per behandeling
De prijslijst hieronder is gemaakt op basis van het knippen/plukken/effileren volgens de rasstandaard, de
prijs kan afwijken als uw voorkeur bij een ander model of techniek ligt.
Ik werk met vanaf prijzen omdat binnen ieder ras de vacht enorm kan verschillen en daardoor de
werktijd langer of korter kan zijn.
Als u hier bent voor een kennismaking of u komt u dier brengen voor een behandeling kan ik u al meer
vertellen over de prijs, vraag daar gerust naar.

v.a. prijzen;
A:
Akita
Alaska malamute
Amerikaanse cocker spaniël
Australiën shepherd
Airdale terriër
Amerikaanse stafford
B:
Basset fauve de bretagne
Basenji, Beagle, Boston terriër
Bull terriër
Bearded collie
Berner sennenhond
Bichon Frisé
Bobtail
Bolognezer
Boomer
Border collie
Border terriër
Bouvier
Briard
Bullmastiff, Boerboel
C:
Cairn terriër
Cane corso
Cavalier king charles spaniel
Chow chow
Chihuahua korthaar
Chihuahua langhaar

85,85,85,60,35,- per uur
45,-

85,45,45,75,v.a. 85,75,75,60,55,55,55,80,85,65,-

62,50
65,55,80,35,47,50

D:
Dalmatiër
Drentsche patrijshond
duitse staande langhaar
Duitse staande draadhaar
Duitse herder

55,55,55,65,75,-

E:
Engelse cocker spaniel
Engelse bulldog, Entlebucher sennenhond
Engelse setter
Engelse springer spaniel
Engelse stafford

85,45,60,65,45,-

F:
Flatcoated retriever
Fox Terriër draadhaar
Franse bulldog
Friese stabij
Fieldspaniel

65,70,35,55,60,-

G:
Golden Doodle:
Klein
middel
groot

75,90,100,-

Golden retriever
Gordon setter
Grand basset griffon vendéen
Griffon korthals
Groenendaler
Grote zwitserse sennenhond

65,90,75,60,65,80,-

H:
Havanezer
Heidewachtel
Hollandse herder (langhaar)
Hollandse herder (ruwhaar)
Hovawart

52,50
55,60,80,75,-

I:
Ierse setter

65,-

Ierse terriër
Ierse wolfshond
Irish glen of imaal terriër
Irish soft coated wheaten terriër
Ijslandse hond

65,35,- per uur
55,75,50,-

J:
Japanse spaniel
Japanse spits
Jack russel (korthaar)
Jack russel (ruwhaar)

55,50,40,60,-

K:
Keeshond klein/middenslag/groot
Kerry blue terriër
King charles spaniel
Kooikerhondje

55,-/65,-/75,75,55,55,-

L:
Laekense herder
Labradoodle:
Klein
middel
groot

70,75,90,100,-

Labrador
Lakeland terriër
Lagotto romagnolo
Landsheer
Leonberger
Lhasa Apso

55,65,75,85,90,55,-

M:
Maltezer
Mastiff
Mechelse herder

50,70,60,-

N:
Newfoundlander
Norfolk terriër
Nowich terriër

35,- per uur
65,65,-

P:
Parson russel terriër korthaar

40,-

Parson russel terriër ruwhaar
Petit basset griffon vendéen
Pekinees
Poedel (afhankelijk van grootte en model)
Portugese waterhond

65,75,55,prijs op aanvraag
80,-

R:
Riesenschnauzer
Rottweiler
Rhodesian ridgeback

35,- per uur
60,60,-

S:
Saarlooswolfhond
Samojeed
Schapendoes
Schotse collie
Schotse terriër
Shiba
Shih tzu
Sheltie
Siberian husky
Sint bernhard
Schnauzer:
Dwerg
Middenslag

75,85,75,70,55,50,55,50,70,90,65,75,-

T:
Teckel dwerg korthaar
Teckel dwerg langhaar
Teckel dwerg Ruwhaar

30,45,65,-

Teckel standaard korthaar
Teckel standaard langhaar
Teckel standaard ruwhaar
Tibetaanse terriër

40,55,75,70,-

V:
Visla draadhaar
Vlinderhond

60,52,50

W:
Welsh corgi cardigan/pembroke
Welsh springer spaniel
Welsh terriër

55,65,55,-

West highland white terriër
Wetterhoun
Witte herder

60,70,75,-

Y:
Yorkshire terrier

55,-

Z:
Zwart russische terriër

95,-

Tarief konijn/cavia:
Nagels knippen:

40,- per uur
7,50

Tussenbehandeling of samengestelde behandeling:
De tussenbeurt kunt u plannen tussen 2 trimbeurten in. Soms heeft uw hond de plukken alweer
voor de ogen hangen, sloffen aan de voeten of blijft er ontlasting aan de haren hangen en is een
badje een must. Hiervoor kunt u terecht voor een tussenbehandeling.
U kunt een tussenbehandeling zelf samenstellen:
Wassen/drogen:
ontklitten
Nagels knippen:
Anaalklieren legen:
Oogjes en voetjes bijknippen:

40,- per uur*
40,- per uur
10,7,50
15,-

*het wassen is inclusief drogen, nagels knippen, haren uit de oren verwijderen en oogjes
bijknippen.

Op vertoon van de veteranenpas krijgt u 10% korting op de behandeling.

*

Alle genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW.
Mocht het ras van uw dier hier niet bij staan of heeft u nog vragen, neem dan gerust contact
met mij op. Ik informeer u graag hierover.
***
Op de prijzen zijn de algemene voorwaarden van Trimsalon Haar & Dier van toepassing.
**

**** Afspraken die niet binnen 24 uur van te voren worden afgebeld of niet nagekomen
worden, worden in rekening gebracht.
***** prijswijzigingen voorbehouden

