
Tarieven 
 

Tarieven vachtverzorging 2022 

 

 Vachtverzorging kort consult (max 30 min.):                     25,00€ 

 Vachtverzorging (+-1u):                   45,00€ 

 Vachtverzorging (+-1,5u):                                 60,00€ 

 Onderhoudsafspraak om de 4 à 6 weken:                                         25,00€  
 Onderhoudsafspraak om de 10 à 12 weken:                            35,00€  

 Knippen te lange of ingegroeide nagels:                     10,00€ 

 Trim- of kittengewenning (per keer):                     15,00€ 

 Vachtverzorging aan huis:                        45,00€ 

+ reiskosten (0.50€/km heen en terug vanaf >5km) en eventuele parkeerkosten 

 

Toeslag bij het ontdekken van vlooien of ringworm:  + 15,00€ 

Toeslag bij extreme vervilting: + 15,00€ 

Wanneer het onmogelijk is om in één trimbeurt alle knopen en vilt te verwijderen (bv. door 

te veel stress bij de kat), dan wordt een tweede trimbeurt voorgesteld. 

De behandeling wordt stopgezet wanneer de kat echt niet behandeld kan worden (te veel 

stress of te agressief). Een starttarief van 25,00€ wordt dan in rekening gebracht. Samen 
zoeken we dan naar een gepaste oplossing zodat we uw kat toch kunnen helpen. 

De afspraak annuleren of verzetten kan kosteloos tot 24u voor de trimbeurt. Minder dan 

24u op voorhand ben ik genoodzaakt om de trimbeurt in rekening te brengen voor de 

gereserveerde tijd. 

 

Tarieven oppas aan huis 2022 

 CHECK & GO (15 min):              9,00€ 

 CARE (30 min):                   15,00€ 

 DUO CARE (2 x 30 min):                              25,00€ 

 RELAX (1u):                    20,00€  

 

+ reiskosten (0.50€/km heen en terug vanaf >5km) en eventuele parkeerkosten 



Geen meerprijs voor meerdere katten. 

Geen toeslag voor weekend of feestdagen. 

Heb je ook nog andere kleine huisdieren (honden, konijntjes, knaagdieren, kippen, vissen, 

geitjes,…), dan verzorg ik ze graag mee. 
 

 

Tarieven gedragsadvies 2022 

 

 Advies vachtverzorging (30 min):                       25,00€ 

 Advies natuurlijk gedrag (per uur):                       50,00€ 

+ reiskosten (0.50€/km heen en terug vanaf >5km) en eventuele parkeerkosten 

 

Tarieven kattentaxi 2022 

 

 Per rit (max. 30 min.):                        15,00€ 

 + 30 min. extra:                         10,00€ 

+ reiskosten (0.50€/km heen en terug vanaf >5km) en eventuele parkeerkosten 

 

 

Betalen kan cash, via MobilePay (Payconiq) of overschrijving. Wanneer u een afspraak 

maakt, gaat u automatisch akkoord met de voorwaarden en het privacybeleid. CATSIE is een 

geregistreerde, verzekerde en professionele onderneming (met ondernemingsnummer BE 

0787.989.693). 

Alle prijzen zijn incl. BTW. 

 

https://www.miauw-kattentrimmer.be/wp-content/uploads/2020/05/Algemene-voorwaarden.htm
https://www.miauw-kattentrimmer.be/wp-content/uploads/2021/01/privacybeleid.pdf

