
Tanja’s Hondensalon  
Bel voor een afspraak : 06 – 19 21 08  38 

De prijzen die genoemd zijn op deze prijslijst zijn geldig vanaf 1 januari 2019 en worden jaarlijks opnieuw vastgesteld. 

 

Prijslijst Tanja’s Hondensalon 

Alle honden zijn uniek! Op de vraag wat de prijs is van een trim-behandeling, is het op 

afstand lastig een antwoord te geven. Om u toch een idee te geven van de prijzen die wij 

hanteren, heeft u hierbij de prijslijst.  

Prijzen  

De prijzen zoals genoemd op deze prijslijst zijn vanaf-prijzen. Dat wil zeggen dat deze prijzen 

gelden voor honden waarvan de vacht makkelijk doorkambaar is (dus geen klitten). Indien de 

vacht klitten heeft, zijn wij hier langer mee bezig. Bovendien gebruiken wij hiervoor speciale 

producten, waardoor de prijzen hoger zullen zijn. 

Honden met vlooien zullen hiervoor behandeld worden. Vanzelfsprekend zullen hiervoor 

kosten worden berekend. Als u weet dat uw hond vlooien heeft, verzoeken wij u vriendelijk 

dit vroegtijdig (liefst tijdens het maken van de afspraak) aan te geven. Op die manier houden 

wij rekening met deze behandeling. 

Puppy’s  - Laat je puppy wennen aan de trimsalon. Speciaal voor puppy’s tot 4 maand oud. Deze 

behandeling duurt ongeveer 1 uur. 

Puppy behandeling 

 

€ 25,00 

  

Behandelingen – Deze ‘losse’ behandelingen zijn inbegrepen bij een volledige behandeling 

 

Borstel-/kambeurt (afhankelijk van het ras)  

 

Vanaf € 15,00 

Wassen en drogen (afhankelijk van het ras) 

 

Vanaf € 24,50 

Wassen, drogen en borstel-/kambeurt (afhankelijk van het 

ras) 

Vanaf € 34,50 

  

Volledige behandeling (rassen op alfabetische volgorde) - Prijzen zijn inclusief wassen, waarbij 

de producten (shampoo en eventueel conditioner) worden afgestemd op de huid en het type haar 

van uw hond. 
  

A  

Airedale terriër 

 

Vanaf € 75,00 (scheren) 

Plukken uurprijs € 35,00 
  

B  

Bearded collie 

 

Vanaf € 65,00 

Bobtail 

 

Vanaf € 85,00 

Berner Sennen 

 

Vanaf € 85,00 

‘Boomer’ 

 

Vanaf € 44,50 

Border terriër 

 

Vanaf € 59,50 
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B (vervolg)  

Bouvier (scheren) 

 

Vanaf € 75,00 

Bouvier (model) 

 

Vanaf € 85,00 

  

C  

Cairn  

 

Vanaf € 52,50 (scheren) 

Plukken uurprijs € 35,00 

Cavalier King Charles Spaniel 

 

Vanaf € 47,50 

Collie (schotse herder) 

 

Vanaf € 65,00 

  

D  

Duitse Staander (draadhaar) 

 

Plukken uurprijs € 35,00 

Duitse Staander (langhaar) 

 

Vanaf € 59,50 

  

E  

Engelse Cocker Spaniel (scheren) 

 

Vanaf € 49,50 

Engelse Cocker Spaniel (model) 

 

Vanaf € 67,50 

Engelse Springer Spaniel  (Jachtlijn) 

                                          (showlijn)   

Vanaf € 52,50 

Vanaf € 62,50 
  

F  

Flat Coated Retriever 

 

Vanaf € 57,50 

Friese Stabij 

 

Vanaf € 57,50 

Fox Terriër (draadhaar) 

 

Vanaf € 57,50 

Plukken uurprijs € 35,00 
  

G  

Goldendoodle 

 

Vanaf € 75,00 

Golden Retriever 

 

Vanaf € 57,50 

Gordon Setter 

 

Vanaf € 57,50 

  

H  

Heidewachtel 

 

Vanaf € 54,50 
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I  

Ierse Terriër 

 

Plukken uurprijs € 35,00 

Ierse Setter 

 

Vanaf € 59,50 

  

J  

Jack Russel 

 

Vanaf € 47,50 

  

K  

Kooiker 

 

Vanaf € 47,50 

  

L  

Labradoodle (klein) 

 

Vanaf € 59,00 

Labradoodle (middel) 

 

Vanaf € 69,00 

Labradoodle (groot) 

 

Vanaf € 75,00 

Labrador 

 

Vanaf € 42,50 

  

M  

Maltezer Vanaf € 44,50  

(Modelknippen vanaf €47,50) 
  

P  

Poedel (klein) Vanaf € 44,50  

(bv Jeugd-model vanaf € 49,50) 

Poedel (midden) Vanaf € 47,50  

(bv Jeugd-model vanaf € 54,50) 

Poedel (groot) Vanaf € 69,50  

(bv Jeugd-model vanaf € 85,00) 

Pomeriaan Vanaf € 47,50  

 
  

S  

Shih Tzu Vanaf € 44,50  

(Knippen vanaf € 49,50) 

Schapendoes 

 

Vanaf € 59,50 

Schnauzer (klein) Plukken uurprijs € 35,00 

 

Schnauzer (middel) Plukken uurprijs € 35,00 

 

Schnauzer (groot) Plukken uurprijs € 35,00 

 
  

T  

Teckel (langhaar) Vanaf € 44,50 
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T (vervolg)  

Teckel (ruwhaar) 

 

Vanaf € 44,50 

Plukken uurprijs € 35,00 

Tibetaanse Terriër 

 

Vanaf € 47,50 

  

W  

Welsh Terriër 

 

Vanaf € 54,50 

Plukken uurprijs € 35,00 

Welsh Springer Spaniel 

 

Vanaf € 57,50 

West Highland White Terriër Vanaf € 55,00  

Plukken uurprijs € 35,00 
  

Y  

Yorkshire Terriër 

 

Vanaf € 42,50 

  

 

Staat het ras van uw hond niet in bovenstaande lijst, neem dan contact met ons op voor een 

prijsindicatie.  

 

Ook als uw hond niet tot een specifiek ras behoort, is hij bij ons van harte welkom! 

Denkt u eraan uw hond voor het bezoek aan de salon nog even uit te laten? Het zou voor de 

hond niet prettig zijn om op de tafel te staan met hoge nood!       

 


