
Prijslijst 
  

   
 

Bij Dogs & Co geven we graag duidelijkheid ook over de 

prijzen! Wij bieden een goede prijs - kwaliteit.  
  

Een standaard verzorgingsbeurt omvat: 

  

grondig uitborstelen / ontwollen van de hond 

knippen van de nagels 

oorhygiëne 

knippen / plukken / effileren 

wassen (*) 

drogen 

 

(*) Ruwharigen kunnen gewassen worden maar dit gebeurt met een aangepaste 

shampoo voor het plukken om irritatie te vermijden. Wassen is niet noodzakelijk 

maar geeft een mooier resultaat. Indien u een wasbeurt erbij wilt gelieve dit te 

melden bij de afspraak zodat we extra tijd kunnen voorzien.  

Extra meerprijs voor wassen ruwharige honden - klein 10€ / middelgroot 12€ / 

groot 15€ 

 

  

 

Honden: 
 

Shi tsu, maltezer, kleine poedel     vanaf € 42 

Yorkshire        vanaf € 40 

Middenslagpoedel (basismodel)    vanaf € 44  

Koningspoedel (basismodel)     vanaf € 83 

Labradoodle klein - groot     vanaf € 65 - 83 

Golden retriever       vanaf € 58 



Cavalier king charles      vanaf € 43 (weinig haar) 

       € 53 (veel haar) 

Berner sennen       vanaf € 66 (weinig haar)  

Kleine plukhonden (jack russel, griffonnetje, ...)  € 32 / uur 

Middelgrote plukhonden ( westie, norfolk, ...)  € 32 / uur  

Grote plukhonden (riezenshnauzer, airdale, ...)  € 32 / uur  

Engelse cocker spaniel      vanaf € 63  

Americaanse cocker spaniel     vanaf € 65  

  

 

KORTING: kom je met je hondje om de 6 max 7 weken langs dan krijg je steeds 

2€ korting op de basisprijs.  

Let wel sommige rassen kunnen niet om de 6 / 7 weken getrimd worden. 

 

De prijzen zijn - vanaf - dit wil zeggen dat een normaal verzorgde hond met een 

normale hoeveelheid haar zonder problematisch gedrag binnen deze 

prijscategorie zal vallen. Zo kan bvb een gecastreerde of gesteriliseerde hond 

extra haar aanmaken waardoor er meer werk is.  

  

Voor kruisingen wordt naar het haartype en de grote van de hond gekeken om 

de prijs te bepalen. Staat jouw ras er niet tussen? Bel gerust voor de richtprijs. 

 

  

Katten: 
  

Heb je een kitten tot 6 maanden? Dan krijg je gratis een kitten gewenning. Vraag 

ernaar. 

  

kortharig      35€ / uur 

halflanghaar     35€ / uur 

Langharig      35€ / uur 

 

 

 

Konijnen: 
  

Alle konijnen    35€ / uur 

  

  

  

  



We zullen steeds vooraf met u de prijs bespreken, dan komt u niet voor 

onverwachte verassingen te staan! 

 

 

  

Andere (zonder algemene verzorging) 

knippen van de nagels     € 5 

uitplukken van de oren    € 5  

Vlooientoeslag:     €15  

   

___________________________________________________ 

De prijzen zijn gebaseerd op een basisverzorging van een gewoon verzorgde 

hond. Dit wil zeggen dat er voor deze basisprijs een geschatte tijd wordt voorzien 

die een ervaren trimmer nodig heeft om de verzorging af te krijgen. Een normaal 

verzorgde hond die normaal gedrag vertoont zal binnen deze tijdspanne vallen. 

Honden die echter onverzorgd zijn en erg in de klit zitten, die agressief of 

panisch angstig zijn, honden die parasieten zoals luizen, vlooien of teken hebben 

zullen extra tijd vragen, dit zal dan ook worden aangerekend. 

  

  

Bij het afgeven van de hond zal de prijs worden afgesproken, mocht er tijdens de 

behandeling een probleem opduiken bellen wij steeds eerst de eigenaar op. 

 

Het trimmen kan enkel cash betaald worden 

 


