
Een goed onderhouden vacht is een belangrijk onderdeel van de 

gezondheid van uw hond. Om hier eens extra bij stil te staan en uitleg, 

tips en aanwijzingen te kunnen geven voor de vachtverzorging van uw 

hond is deze workshop bedoeld.  

Wat houdt het in 

De workshop wordt gegeven door onze trimster. 

Iedere vacht en iedere hond is anders. 

We zullen tijdens deze workshop uitleg geven over soorten vachten, de 

verzorging hiervan en kammen, borstels en andere hulpmiddelen die 

daarvoor beschikbaar zijn.  

Ook zullen we vertellen over de technieken die in de trimsalon toegepast 

kunnen worden, ook weer afhankelijk van de vacht van uw hond.  

Daarna zullen we samen met u naar de vacht van uw hond kijken en aan 

de slag gaan met op de juiste manier te kammen.  

Ook nagels knippen, verzorging van ogen en oren etc. komt aan bod. 

Het doel is uiteindelijk dat u thuis uw hond optimaal kunt verzorgen, evt. 

aangevuld met een periodieke trimbeurt in de trimsalon.  

Waar en wanneer 

De workshop wordt gehouden in onze trainingsruimte. Voor materialen 

wordt gezorgd. Heeft u vragen over uw eigen materialen, breng die dan 

gerust mee.  

Maak aan ons kenbaar dat u belangstelling heeft voor deze workshop. 

We zullen de datum dan in overleg met u bepalen. Het kan zijn op 

maandag, dinsdag of woensdag avond om 19.30 uur. 

Wilt u mee doen 

Maak dat aan ons kenbaar door de informatie van 

onderstaand strookje aan ons door te geven; aan 

de balie, telefonisch of per mail.  

Kosten: € 20,- per hond.  

Maximaal 2 personen per hond.  

Te voldoen bij definitieve inschrijving voor een 

bepaalde avond.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hierdoor meld ik me aan voor de Workshop Vachtverzorging. De datum zal in overleg worden bepaald. 

Naam:  ................................................................  Telnr:  ................................................................  

Adres:  ................................................................  E-mail:  ................................................................  

Postcode/Plaats:  ....................................................  Aantal personen ......................................................  

Hond: 

Ras:  ................................................................  Leeftijd hond: …………………………………………. 

Ik kan op: maandag  /  dinsdag  /  woensdag 

Workshop vachtverzorging 

TRIMSALON 

Frans & Anjo  

Brock- Pollaerts,  

Heesakker 6,  

5076 PR  HAAREN  

Tel: 0411-621311 

www.in-t-veld.nl  

info@in-t-veld.nl 

Voor meer  

informatie neem 

contact op of kijk op 

onze website.  


