
Ras (volgens rasstandaard)  prijs (€)*

alaska malamute  135

amerikaanse cocker spaniel(kort/lang)  74/90 

beagle  58

berner sennen  108

boomer, klein/middel (tot 30 cm)  58

boomer, groot (vanaf 30 cm)  68 

border collie  78

border terrier  78

bouvier (kort of lang model)  100/130

cairn terrier  88 

cavalier king charles spaniel  68

chihuahua, korthaar 48

chihuahua, langhaar 58

engelse cocker spaniel (kort/lang) 74/90

flat coated retriever 78

friese stabij 78

golden retriever 78

havanezer (tot/vanaf 30 cm) 58/70

heidewachtel 78

hollandse herder (korthaar/langhaar) 78/100

hollandse smoushond 78

ierse setter 94

jack russel terrier, ruwhaar 78

keeshond, groot 110

keeshond, medium 88

keeshond, klein (pomeranian specialisatie)  68

kooikerhondje  68

Prijslijst 2023
Deze prijzen zijn geldig vanaf 1 april 2023.  
Wij gaan vanaf nu ook ’meerwerk’ doorberekenen. 
Voorbeelden: 
- wanneer er een langere tijd tussen de trimbeurten in zit (advies is 6 tot 10 weken)
- overgewicht van de hond 
- een langere en/of vacht dan gemiddeld 
- bij klitten uitkammen/verwijderen
- bij een vervilte hond

Wij hebben hierdoor onder andere meer shampoo nodig, langere föhn tijd, meer knipwerk en ons  
materiaal slijt veel sneller.



labradoodle/poedel, klein (tot 42 cm) 78

labradoodle/poedel, medium (tot 52 cm) 90

labradoodle/poedel, groot (tot 62 cm) 102

labradoodle/poedel XL (vanaf 62 cm) 115

labrador 58

lhaso apso (tot/vanaf 30 cm) 58/68

maltezer (tot/vanaf 30 cm) 58/68

nova scotia duck tolling retriever 78

parson russel terrier 78

pekinees 58

pomsky klein/groot 78/88

samojeed 135

sheltie 78

shih tzu (tot/vanaf 35 cm) 58/70

siberische husky 88

teckel (dwerg tot 35 cm), ruwhaar 78

teckel (kaninchen tot 30 cm) 68

toypoedel (tot 26 cm) 68

welsh springer spaniel 78

yorkshire terrier (tot/vanaf 35 cm) 58/68

witte herder (korthaar/langhaar) 78/110

Puppywenbeurtje prijs (€)*

puppy klein ras 34,00

puppy groot ras 44,00

*let op, dit is een vanaf prijs. Bij klitten, veel vacht, overgewicht en/of lastige hond wordt er een meerprijs worden 
berekend. De eerste 10 minuten ontklitten krijgt u van ons, daarna rekenen wij € 11,-  per 15 minuten.

Overige prijs (€)*

borstel/onderhoudsles 44,00 per half uur

nagels knippen 12,00

tussenbeurtje vraag naar de opties

Shampoo & conditioner hebben we vele soorten van en aangepast op de vacht van uw hond, vraag 
gerust advies in de salon. Prijzen variëren van €17,50 tot € 27,00.

hondenhanddoek (neemt veel vocht op) 12,50

kleine kam 12,00

grote kam 16,00



Schofthoogte

Zo meten we de doodles/poedels.

Jose van Eijk | 06-13940286
Gediplomeerd trimster, aangesloten bij de ABHB vakvereniging. Ik ben gediplomeerd paravetrinair 
dierenartsassistente en opgeleid als voedingsdeskundige. Mijn specialisatie rassen zijn pomeranian en 
engelse cocker spaniel, maar uiteraard kan ik alle rassen voorzien van een juist advies en trimbeurt 

die past bij het ras. Wij bij Baroxx zijn constant bezig om al onze kennis up-to-date te houden en aan 
te vullen met bijscholing. Kortom, een allround trimsalon! 

Stibbe 25 - 2421 MR Nieuwkoop - info@baroxx.nl - www.baroxx.nl

Overige prijs (€)*

klittensnijder 16,00/19,00 (klein/groot) 

borstel klein huismerk 16,00

borstel groot huismerk 20,00

Bass ontklit borstel 24,00

ontklit spray in diverse varianten en prijzen 16,00/27,50

oor cleaner 11,00

traanstreep reiniger 11,00

hondenparfum 22,00

anti jeuk spray 17,50

In de salon kan er altijd om advies gevraagd worden of een borstel uitgeprobeerd worden.

Voedingsadvies prijs (€)*

losse vraag per mail 15,00

consult puppy (zonder intake) 45,00

consult overgewicht (zonder intake) 45,00

consult overweging castratie 45,00

consult incl intake* 60,00

evaluatie consult (verplicht bij ingewikkeld probleem) 35,00

intake is nodig bij alle andere voorkomende problemen buiten het advies voor overgewicht, puppy 
voeding en castratie.

Priveles 30 minuten: € 40

Hierin kan ik u leren hoe u uw pup alles aan moet leren. Ik geef bijvoorbeeld vaak een priveles aan 
eigenaren die net een pupje hebben en graag goed willen leren hoe we een jonge hond alles aan  
wen-nen. Van wassen tot fohnen, tot borstelen.

Ook is het mogelijk om les te krijgen om uw eigen hond te leren trimmen. Dit kan zijn alleen voor het 
tussenbeurtje. Dan leer ik u om de voetjes en het kopje bij te werken. Het kan uiteraard ook om de 
gehele hond te leren trimmen. Wel heeft u uw eigen materialen zoals borstels, kammen, tondeuse en 
scharen nodig. Het bad, trimtafel, badjasje, fohn, shampoo en conditioner verzorg ik die les.


