
Dwergkees/Pomeranian/Mix
- vanaf €45,-
 
Knipvacht kleine maat
- vanaf €45,-
 
Kortharigen kleine maat
- vanaf €20,-
 
Plukken kleine maat
- vanaf €55,-
 
Spaniels, cockers, Cavaliers,
Bordercollies, Stabyhouns, Welsh
corgi's
- vanaf €45,-
 
Retrievers & Setters
- vanaf €65,-

Medium tot grote maat kniphonden of
langharigen, zoals Poedels, Doodles,
Bearder collies & Briards
- vanaf €60,-
 
Medium tot grote maat ontwollers,
zoals Herders, Keeshonden, Huskies,
Samojeden, Malamutes & Chow Chows
- vanaf €60,-
 
Kortharen medium tot grote maat,
zoals Rottweilers, Bulldoggen, Boxers &
Staffords
- vanaf €40,-
 
Extra grote, zware rassen
- vanaf €65,-
 
 

PrijslijstPrijslijst

Let op, alle genoemde prijzen zijn 'vanaf' prijzen. Deze prijzen zijn inclusief
wassen, drogen, borstelen, ontwollen, knippen/scheren/plukken, nagels
knippen, overvloedig haar tussen de voetzooltjes uitscheren, oren en ogen
schoonmaken en 21% btw.
 
De uiteindelijke prijs van de trimbeurt is afhankelijk van de toestand van de
vacht, het gedrag van de hond, de behandelingsduur en de eventuele
aanwezigheid van klitten, vlooien en teken.
 
Indien u het ras van uw hond niet terug vindt op de lijst, of als u een
kruising heeft, dan mag u ons altijd contacteren. 
 
Bij een kruising wordt gekeken welk ras de overhand heeft, de grootte van
de hond en de hoeveelheid werk. 
 
Annuleren van een afspraak graag 24u van te voren via mail of telefonisch.
Bij een laattijdige annulatie zal er 50% van de prijs in rekening worden
gebracht.

06 40490444          Hondenkapsalon Lilly        hondenkapsalonlilly



Enkel nagels knippen
- €5,-
 
Vlooienbad
- €10,-
 
Ontklitten
- €35,- per uur
 
Borstelen
- €35,- per uur
 
Enkel wassen en drogen
- €35,- per uur

Extra 'sExtra 's

06 40490444          Hondenkapsalon Lilly        hondenkapsalonlilly
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