Tarieven Trimsalon De Hofstede 2022
Onderstaande tarieven zijn richtprijzen gebaseerd op een normale goed onderhouden vacht.
Uw huisdier wordt altijd 1 op 1 getrimd in alle rust, zonder andere aanwezige dieren.

De prijs kan afwijken wanneer er meer tijd nodig is door bijvoorbeeld:
- klit
- vilt
- castraatvacht
- parasieten (vlooien en teken)
- niet meewerkend of agressief gedrag op de trimtafel
- wanneer uw huisdier veel kleiner, groter of zwaarder (overgewicht) is dan de rasstandaard

Alle behandelingen zijn inclusief:
* 2x wassen met een verzorgende shampoo inclusief een verzorgende vachtconditioner
* drogen
* nagels/voetjes knippen
*oren/ogen reinigen
(ook voor de plukhonden)

Honden Knippen max. om de 8 weken:
Klein:

€ 56,25 - € 69.00 ( Maltezer, Boomer, Shih-Tzu, Yorkshire Terriër, Bichon Frisé)

Middel: € 75,00 - € 93,75 ( Engelse Cocker en Welsh Springer Spaniël, Medium Doodle)
Groot: € 80,00 - € 100,00 ( Standaard Poedel, Doodle Groot, Barbet, Ierse Water Spaniël)

Hond Ontwollen max. om de 12 weken:
Klein: € 56,25 - € 75,00 ( Dwerg Keeshond, Pomeranian, Shiba)
Middel: € 75,00 - € 93,75 ( Keeshond, Golden Retriever, Japanse Spits )
Groot/Veel vacht: € 90,00- € 112,50 ( Alaskan Malamute, Akita, Berner Sennen Hond)
Heel groot/veel vacht: €112,50 - € 135,00 ( Tibetaanse Mastiff, Leonberger, Sint-Bernard)

Hond Plukken/Strippen max. om 12-16 weken:
Klein:

€ 65.82 - € 75,00 ( Dashond/Teckel, Jack Russel Terriër,)

Middel:

€ 80,00 - €100,00 ( Fox Terriër, Ierse Terriër, Lakeland Terriër )

Groot:

v.a. € 120,00 ( Spinone Italiano, Griffon Korthals, Laekense Herder, Airedale)

Extra Groot: v.a. € 135,00 ( Deerhound, Ierse Wolfshond)
Is het niet helemaal duidelijk waar uw hond onder valt? Vraag vrijblijvend de prijs op.

Wassen en drogen korthaar:
Klein:

€ 45,00

Middel:

€ 52,50

Groot:

€ 56,25

Heel Groot € 60,00
Tussenbeurt kniphondjes (wassen en blazen tussen 2 knipbehandelingen op 4 weken)
€ 45,00- €52,50

Ontklitten: € 10,00 per 15 minuten.
Ontvlooien: v.a. € 15,00
Nagels knippen:€ 7,50
Ogen vrij knippen: € 7,50

Tarieven Kat en Konijn: ( deze worden niet standaard gewassen, enkel met uitzondering )
Tarieven Kat: € 50,00 – € 75,00 ( bij vilt)
Tarieven Kat onder narcose : € 90,00 - € 115,00 ( ma-vrij na 15.00u)
Tarieven Konijn € 50,00 - € 75,00 ( bij vilt)

Tarieven Pup/Kittentrim v.a. 12 tot en met 16 weken. +/- 30 min.
Pup/Kittentrim: € 15,00 Rondsnuffelen, nagels knippen, borstelen met borsteluitleg/uitleg
vachtonderhoud, bad en blazer ontdekken inclusief een pup-certificaat. ( Vandaag worden ze
nog niet gewassen en geblazen )

