Prijslijst ‘trimsalon Dogs & Co
Wij werken graag transparant wat de prijs betreft. We zullen vooraf steeds de prijs
mededelen. Komen we onverwacht een probleem tegen dan bellen wij steeds op om dit met
u te bespreken. De basisprijs is de prijs die u betaald voor een dier die een ervaren trimmer
kan afwerken binnen een vooraf bepaalde tijd. Is er meer werk aan dan zullen wij ook een
meerprijs moeten rekenen.
Welke redenen kunnen een meerprijs geven:









Hoeveelheid vacht kan binnen eenzelfde rasgroep sterk verschillen, meer haar
betekend uiteraard ook meer werk.
Castratie of sterilisatie kan ook een grote invloed hebben op de vacht, waardoor er
overvloedig haar groeit en dit ook meer werk vraagt
Wenst u een speciaal model dan kan dit meer werk zijn dan een gewoon huishond
model.
Het gedrag van het dier kan ervoor zorgen dat we meer tijd moeten uit rekken om de
hond te verzorgen.
Een onverzorgde en geklitte vacht kan ervoor zorgen dat we extra werk hebben. Bij
te erge klitvorming zullen wij de hond steeds kort moeten zetten omdat het naast
enorm pijnlijk ook vaak onmogelijk is deze klitvorming uit te kammen.
Aanwezigheid van vlooien of andere parasieten geeft ons extra werk. Wanneer u
weet op voorhand dat uw dier parasieten heeft gelieve ons te verwittigen.
Plukhonden worden niet standaard gewassen (enkel de westie wel) wilt u ook dat
uw plukhond wordt gewassen dan kan dit maar moet je rekenen op een meerprijs
van €10 (kleine hond), €15 (middelgrote hond), €20 (grote hond), €25 (super grote
hond). Laat ons weten als de hond ook moet gewassen worden.

Wij zullen de aanpak en meerprijs steeds met u bespreken.
Omdat wij met verschillende ‘zelfstandige’ trimmers werken en elkeen zijn eigen kassa heeft
vragen wij om cash te betalen. Mobiel betalen kan ook met uw gsm direct aan de
desbetreffende trimmer.
Hebt u vragen over de prijs dan beantwoorden wij ze u graag. Hebt u een kruising of een ras
die niet in de lijst staat dan bespreken wij graag met u de prijs.
De basisprijzen
A:
Afghaanse Windhond
Airedale Terriër (geplukt)
Airdale terrier (geschoren in model)
Alaska Malamute

€ 83,00
€ 95,00
€ 83,00
€ 75,00

Akita
Amerikaanse cocker
Australische Terriër
B:
Bassets
Beagle
Bearded Collie
Berner Sennenhond

€ 75,00
€ 65,00
€ 55,00

Bichon Frisee (huishondmodel)

€ 50,00

Bichon frisee (showmodel)

€ 65,00

Bobtail (huishondmodel)

€ 83,00

Bobtail (volledig geknipt langer model)
Bolognezer
Border collie
Border Terrier

€ 95,00
€ 50,00
€ 45,00
€ 55,00

Bouvier (kort model)

€ 83,00

Bouvier (geplukt)
Barbet
Briard
C:
Cairn terrier
Cavalier K C Spaniel

€ 95,00
€ 75,00
€ 70,00

Chihuahua (kort haar)

€ 20

Chihuahua (lang haar basisbehandeling
Chihuahua langhaar volledig geknipt

€ 28
E32

Chow Chow
D:
Deerhound
Duitse Staande Langhaar
Duitse Staande ruwhaar
Dashond langhaar
Dashond Kaninchen/Dwerg Ruwhaar
Dashond Standaard Ruwhaar
E:
Engelse Bulldog
Engelse C Spaniel
Engelse springer
F:
Flatcoated retriever
Fox Terrier
Franse Bulldog

€ 65,00

€ 45,00
€ 30,00
€ 70,00
€ 70,00

€ 55,00
€ 43,00

€ 105,00
€ 58,00
€ 60,00
€ 43,00
€ 43,00
€ 50,00
€ 30,00
€ 63,00
€ 63,00
€ 58,00
€ 65,00
€ 25,00

G:
Golden retriever
Griffon korthals
H:

€ 58,00
€ 65,00

Havanezer

€ 43,00

I:
Ierse Setter
Ierse Terriër
Ierse Wolfshond
J:
Jack russel ruwharig
Jack russel kortharig
K:
Kees hond groot
Keeshond middenslag

€ 65,00
€ 60,00
€ 110,00
€ 43,00
€ 20,00
€ 75,00
€ 65,00

Keeshond dwerg of pomeranian (natuurlijk model)

€ 43,00

Keeshond dwerg of pomeranian (geknipt model)
Kooikerhondje
L:
Labrador Retriever
Labradoodle Mini
Labradoodle Medium
Labradoodle Standaard
Laekense herder ruw
Leonberger
Lhasa Apso
M:
Maltezer
N:
Newfoundlander
Norfolk/Norwich terrier
Nova scotia duck tolling retriever
P:

€ 53,00
€ 50,00

Poedel dwerg (huishondmodel)

€ 40,00

Poedel dwerg (geknipt model)

€ 55,00

Poedel middenslag (huishondmodel)

€ 50,00

Poedel middenslag (geknipt model)
Poedel groot (huishondmodel)
Poedel groot (volledig genkipt)
Pyreneese berghond

€65,00
€ 83,00
€ 95,00
€ 90,00

€ 40,00
€ 63,00
€ 73,00
€ 83,00
€ 90,00
€ 90,00
€ 43,00
€ 43,00
€ 90,00
€ 55,00
€ 45,00

Portugese waterhond
S:
Samojeed

€ 75,00

Schnauzer dwerg (geplukt)

€ 60,00

Schnauzer dwerg (in model geschoren)

€ 50

Schnauzer middel (geplukt)

€ 70,00

Shnauzer midden (in model geschoren)

€60

Schnauzer riesen (geplukt)

€ 95,00

Schnauzer riesen (in model geschoren)

€83

Schotse terrier (geplukt)

€ 60,00

Schotse terriër (in model geschoren)
Setters
Shetland Sheepdog (sheltie)
Shiba Inu
Shih tzu
Siberische husky
Soft c wheaten terrier

€ 50,00
€ 75,00
€ 50,00
€ 55,00
€ 43,00
€ 75,00
€ 65,00

Spaanse waterhond (kort model)

€55,00

Spaanse waterhond (langer model)

€ 63,00

Sint Bernard korthaar
Sint Bernard langhaar
T:
Tibetaanse terrier
V:
Vizla draadhaar
Vlinderhondje
W:
Welsh springer spaniel
Welsh terrier
West HighLW Terrier
Y:
Yorkshire terrier

€ 65,00
€ 90,00

€ 75,00

€ 55,00
€ 60,00
€ 40,00
€ 63,00
€ 65,00
€ 55,00
€ 40,00

Katten
€25

basisverzrging: kammen, borstelen, ontklitten, nagels knippen, oren en ogen
proper maken / max 30 min werk

€35

kammen, borstelen, ontklitten, nagels knippen, oren en ogen wegscheren van
klitten indien nodig / meer dan 30 min werk

€40 – 45
basisverzorging + wassen en drogen kortharige kat (enkel indien de kat
het toe laat)
€50 – 60 basisverzorging + wassen en drogen (enkel als de kat het toe laat) +
wegscheren van klitten indien nodig
Konijnen:
€25

basisverzorging, kammen, borstelen, ontklitten nagels knippen, oren en oogjes
proper maken max 30 min werk

€35

kammen, borstelen, ontklitten, nagels knippen, oren en ogen wegscheren van
klitten indien nodig / meer dan 30 min werk

€50

basisverzorging + wassen (enkel indien dit echt nodig is)

Indien wij vaststellen dat het konijn volledig vervilt is dan zullen wij u doorverwijzen
naar de dierenarts. Wij zullen hiervoor niets aan rekenen. Twijfel je over de
conditie van je konijn zijn vacht? Dan nemen wij gratis even de tijd om dit
samen met u te bekijken en een verder plan van aanpak te bespreken.
Andere
€5

knippen nagels

€5

uitplukken van de oren

€5

bijwerken van de voetjes en sanitaire gedeeltes

€5

bijwerken van het hoofdje

€15

voor bovenstaande 4 kleine behandelingen

€15

wassen en drogen kleine kniphondjes hondjes
+ €5 bijknippen voetjes, sanitaire gedeeltes en bijwerken hoofdje
+ €10 bijknippen voetjes, sanitaire gedeeltes en bijwerken hoofdje + knippen
nagels

€25

wassen en drogen middelgrote kniphondjes honden
+ €5 bijknippen voetjes, sanitaire gedeeltes en bijwerken hoofdje
+ €10 bijknippen voetjes, sanitaire gedeeltes en bijwerken hoofdje + knippen
nagels

€35

wassen en drogen grote kniphonden
+ €5 bijknippen voetjes, sanitaire gedeeltes en bijwerken hoofdje
+ €10 bijknippen voetjes, sanitaire gedeeltes en bijwerken hoofdje + knippen
nagels

KORTING:



kleine kniphondjes die om de 6 max 7 weken komen krijgen een korting van
€2 op de basisprijs
Kortharige rassen die om de 6 weken komen voor een was en blaas
behandeling om het verharen te verminderen kunnen dit ook doen aan
voordeeltarief, vraag ernaar.

GRAAG STEEDS BELLEN VOOR EEN AFSPRAAK
Lees ook onze algemene voorwaarden, van zodra wij starten aan de
behandeling verklaart u zich automatisch akkoord met onze algemene
voorwaarden.

