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1. Adres en/of naamswijziging 

Het is tijdens, maar ook na de cursus in verband met de permanente educatie, belangrijk dat we in het bezit 

zijn van actuele persoonsgegevens zoals je (e-mail)adres. Mochten je gegevens veranderen, laat dit dan 

weten via info@rabbitscomapny.nl. Graag ontvangen we een calamiteitennummer voor noodgevallen. 

2. Annulering 

Uitgaande van het aantal dagen voor de aanvang van de eerste lesdag 

• tot 60 dagen annulering kosteloos. 

• vanaf 60 t/m 45 dagen → 10% van het cursusgeld 

• vanaf 45 t/m 30 dagen → 25% van het cursusgeld  

• vanaf 30 t/m 14 dagen → 50% van het cursusgeld  

• annulering vanaf 14 dagen → volledig cursusgeld verschuldigd  

 

Annulering dient u te allen tijde schriftelijk te doen. Annuleren worden altijd schriftelijk bevestigd door 

Rabbits Company en pas na deze schriftelijke bevestiging is de annulering definitief. 

3. Bankgegevens 

Het les- en examengeld kan voldaan worden via de webshop van Rabbits Company.  

 

Standaard wordt 21% btw berekend. Mocht je in een ander EU land wonen en gebruik willen maken van het 

verleggen van de btw, dan het verzoek om dit via de mail door te geven. Vermeld daarbij ook je btw-

identificatienummer. Indien je meer informatie wilt hebben over het verleggen van btw kun je het beste 

contact opnemen met je boekhouder. 

4. Betaling les- en/of examengeld 

Bij inschrijving heb je gelijk 10% van het cursusgeld als aanbetaling gedaan en ben je akkoord gegaan met 

de Algemene Voorwaarden. Indien je betaling niet op tijd binnen is, dan wordt je niet toegelaten tot de 

lessen en/of het examen. 

5. Cursusdata, tijden en locatie 

De lesdagen zijn van 10.00 uur tot 16.00 uur.  

Voor alle informatie hierover verwijzen we je naar het document ‘Rooster data, tijden en locatie’ dat je op 

de eerste lesdag krijgt uitgereikt.  

6. Cursus- en examenkosten 

De meest recente prijzen zijn terug te vinden op de website van Rabbits Company. Rabbits Company 

behoud zich het recht om prijzen aan te passen.  

7. Cursusmateriaal 

Het cursusmateriaal mag niet anders gebruikt worden dan voor de cursus professioneel konijnentrimmer.  

 

Het mag dus niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, 

fotokopie, microfilm scan of enige andere wijze zonder voorafgaand schriftelijke toestemming van Rabbits 

Company. Het auteursrecht en het eigendomsrecht berusten bij de auteur en/of Rabbits Company.  

 

 

 

mailto:info@rabbitscomapny.nl
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8. Diploma 

Na het behalen van voldoendes voor de huiswerkopdrachten, de stageverslagen en het theorie- en 

praktijkexamen, mag je je met recht Professioneel Konijnentrimmer noemen en ontvang je je diploma. 

 

Bijkomend voordeel van het diploma is dat je op een aantal websites wordt toegevoegd waardoor klanten 

je sneller kullen vinden en je meteen de erkenning krijgt die je verdiend. 

 

Zolang je elk jaar deelneemt aan de permanente educatie mag je de titel “Professioneel Konijnen trimmer” 

blijven voeren en zal je naam vermeld worden op deze websites: 

 www.konijnenkapper.startpagina.nl  

Dik gedrukte vermelding onder professioneel konijnentrimmer. 

 www.dierentrainer.nl  

De website van Bernice Muntz. Zij is onder andere gedragsdeskundige voor konijnen en schrijfster 

van de boeken ‘High Five met je konijn’ en ‘Het gelukkige Konijn’. 

 www.konijnenkapper.goedbegin.nl  

Met ‘Tip’ vermelding erachter. 

 www.konijnen.nl 

Een druk bezochte website die ook via Google vaak gevonden wordt door eigenaren. 

 www.professionelekonijnentrimmers.nl 

Met bijbehorende facebookpagina Professionele Konijnentrimmers 

9. Duur van de cursus tot professioneel konijnen trimmer 

De cursus duurt 4 maanden 

10. Erkenning Nederlandse Vereniging Voor Angorakonijnenfokkers 

De cursus Professioneel Konijnentrimmer wordt erkend door de Nederlandse Vereniging Voor 

Angorakonijnenfokkers. Zij hebben ook meegewerkt aan het completeren van het lesmateriaal. 

Reden voor de vereniging om dit te doen is omdat zij constateren dat veel trimmers te weinig kennis 

hebben over het trimmen van, voornamelijk langharige, konijnen. Door actief mee te werken aan deze 

cursus weten zij zeker dat de afgestudeerde trimmers over voldoende en de juiste kennis beschikken. 

 

Zodra je het diploma Professioneel Konijnentrimmer hebt gehaald, kun je in aanmerking komen voor de 

kniplijst van de vereniging. Hierop staan de namen van trimmers vermeld die volgens de vereniging in staat 

zijn om een konijn goed te trimmen. Meer informatie om in aanmerking te komen voor deze lijst is te 

verkrijgen via de docenten. 

11. Evaluatieformulier 

Aan het eind van elke lesdag vragen we het evaluatieformulier achter in je reader in te vullen. Hierop kun je 

onder andere aangeven hoe je de cursus ervaart, wat je vindt van de lesstof, wat je vindt van de manier van 

lesgeven. Jouw bevindingen helpen ons om de cursus nog beter te maken. 

12. Examens 

Na het behalen van een voldoende voor de huiswerkopdrachten en je stage kun je je aanmelden voor het 

examen. Deze dag bestaat uit een theorie- en een praktijkexamen. 

Voor alle informatie verwijzen we je naar het document ‘Examenreglement’, dit krijg je uitgereikt op de 

eerste lesdag.  
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13. Facebookpagina 

Na de eerste lesdag voegen we je toe aan de Facebookgroep Cursisten Professioneel Konijnentrimmer 

(www.facebook.com/groups/cursistenprofessioneelkonijnentrimmer).  

In deze groep kun je als (oud)cursist terecht met vragen en er wordt extra informatie gedeeld. 

 

Schroom niet om gebruik te maken van deze pagina. Natuurlijk ken je de meeste mensen niet, maar het zijn 

allemaal (aspirant)konijnentrimmers waarvan de meeste je graag verder helpen. 

Het is ook een zogenaamde “safe zone” waar je altijd met respect behandeld zult worden. Slechte of 

domme vragen bestaan niet.  

 

Dus heb je een vraag? Wil je tips? Of heb je iets interessants om te delen? Plaats het dan op de pagina.  

14. Huiswerkopdrachten 

Na lesdag 1, 2 en 3 krijg je via de facebookgroep je huiswerkopdrachten. De uitgewerkte opdrachten mail je 

naar de docenten. Dit kan tot maximaal 5 dagen voor de volgende lesdag. Door de nieuwe opgezet, namelijk 

verspreid over 2 weekenden krijg je na dag 2 en dag 4 huiswerkopdrachten mee naar huis.  

15. Inhalen gemiste lessen of extra privéles 

Een gemiste les kan alleen ingehaald worden door een privéles te boeken, de kosten hiervan zijn 98,00 euro 

excl. BTW inclusief lunch, totale duur maximaal 5 uur. Doordat we steeds een stapje verder gaan met het 

trimmen van de konijnen, dient de privéles voor de volgende lesdag gevolgd te worden.  

 

De privéles volg je bij de docent van wie je het konijn leent tijdens de cursusdagen. Bij het verdelen van de 

konijnen op dag 1 proberen we zoveel mogelijk rekening te houden met je woonplaats en de woonplaats 

van de docenten.  

 

Als blijkt dat je na dag 4 nog niet voldoende kennis en ervaring hebt opgedaan om met je stage te beginnen, 

dan maakt een extra privéles meestal onderdeel uit om je alsnog voor te bereiden om je stage.  

16. Klachten 

Indien je een klacht hebt, of ergens niet tevreden over bent, vertel het ons. Daarmee geef je ons namelijk 

de kans om samen naar een goede oplossing te zoeken. Je kunt er vanuit gaan dat we alle gegronde 

klachten en de feedback op de evaluatieformulieren, meenemen in de evaluatie en ons best doen om 

maatregelen te nemen om herhaling van het desbetreffende probleem te voorkomen of te minimaliseren.  

17. Lunch en pauze 

Elke lesdag is inclusief eenvoudige lunch en water, Karvan Cévitam, koffie en thee. De lunch duurt ongeveer 

een half uur. In de ochtend en de middag is er een kleine pauze van ongeveer een kwartier. 

 

Doordat iedereen zijn eigen wensen heeft, hebben we er bewust voor gekozen om ieder zijn eigen lunch te 

laten klaarmaken. Hierdoor kunnen we rekening houden met speciale dieetwensen en die kun je tot een 

week voor aanvang van de cursus via de mail doorgeven aan Rabbits Company. 

  

http://www.facebook.com/groups/cursistenprofessioneelkonijnentrimmer
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18. Meenemen van konijnen 

Het is niet toegestaan om zelf konijnen mee te nemen. De docenten nemen eigen konijnen mee. Zo weten 

we zeker dat de konijnen gezond zijn en de stress van de praktijklessen en het reizen naar de cursuslocatie 

aankunnen. Onze konijnen zijn hierop getraind. 

19. Mobiele telefoons 

Mobiele telefoons staan tijdens de les uit. Indien je hiervan wilt afwijken, overleg dit dan vooraf met een 

docent. 

20. Opbouw van de cursus 

4 lesdagen en 3 huiswerkopdrachten 

3 stageverslagen zelfstandig maken 

1 theorie-examen en 1 praktijkexamen 

21. Permanente educatie 

Heb je het diploma Professioneel Konijnentrimmer gehaald en wil je de bijbehorende erkenning behouden? 

Dan is het een vereiste om ieder jaar nascholing te volgen. De dag staan in het teken van het up-to-date 

houden en verdiepen van je vakkennis. 

22. Praktijkexamen 

Het praktijkexamen bestaat uit het trimmen van een konijn. Wij doen ons best om je hetzelfde konijn te 

geven als je gevolgd hebt tijdens de lesdagen. Indien dit echter bij één van de cursisten niet mogelijk is, 

krijgen alle cursisten en ander konijn voor het examen. Tijdens het examen wordt onder andere gelet op de 

voorbereiding, je kennis van de vacht, aanwezige materialen, gebruik van materialen, volgorde van de 

behandeling, hantering van het konijn tijdens de behandeling en de afwerking. Lees voor de volledige 

informatie het examenreglement. 

23. Praktijk- of theorielessen 

Er zijn in totaal 4 lesdagen waarop zowel theorie als praktijk aan de orde komt. 

 

De theorie uit de cursusmap wordt uitgebreid behandelt door middel van uitleg en voorbeelden zoals 

demonstraties, fotomateriaal en videobeelden. Onderwerpen die bijvoorbeeld aan de orde komen: 

materiaalgebruik, hantering van een konijn op de trimtafel, ziektes en voeding. 

 

Op lesdag 1 krijg je een konijn toegewezen dat je alle lesdagen volgt en behandelt om te ervaren hoe de 

vacht zich ontwikkelt. 

24. Presentie en absentie 

Voordat je mag beginnen aan de stageopdracht, moet je aanwezig zijn geweest op alle lesdagen en alle 

huiswerkopdrachten met een voldoende hebben afgerond. Elke lesdag zal er een presentielijst worden 

rondgestuurd die je moet tekenen.  

25. Roosterwijzigingen 

Rabbits Company behoudt zich het recht voor om in geval van ziekte van de docent of andere overmacht de 

data of locatie van de cursus te wijzigen of een vervangende docent in te zetten. 
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26. Stage 

Na de laatste lesdag hoor je binnen één week of je mag beginnen aan de stage. Je mag aan de stageperiode 

beginnen wanneer: 

1) je bij alle lesdagen aanwezig bent geweest,  

2) je een voldoende hebt gescoord voor de huiswerkopdrachten  

3) de docenten vinden dat je over voldoende kennis en vaardigheid beschikt om konijnen veilig te 

trimmen. 

 

De stageperiode bestaat uit het maken van 3 uitgebreide stageverslagen over de trimbehandeling van 3 

verschillende langharige konijnen. Een leeg stageverslag is te vinden op de Facebookpagina onder 

Bestanden. 

 

Je hebt 3 maanden de tijd om je verslagen af te ronden. De behandelingen kun je samen met de eigenaar 

inplannen in je eigen tijd. 

 

De verslagen moeten een uitgebreide en gedetailleerde weergave zijn van de trimbehandeling. Alles wat je 

waarneemt en doet dient stap voor stap benoemd en uitgelegd te worden. 

Voorbeeld: “konijn is vervilt tot op de huid dus enige optie is scheren” is een eindconclusie en veel te kort 

door de bocht. Je moet uitleggen wat je hebt gedaan, gezien, besproken om tot deze conclusie te komen. 

Gebruik ook de trimschema’s en laat het weten wanneer en waarom je van deze schema’s afwijkt. 

 

Na het maken van het eerste verslag mag je deze mailen naar de docenten voor feedback. Je krijgt dan 

binnen 2 weken feedback op: 

a) de manier waarop je de trimbehandeling beschreven hebt. Mocht dit onvoldoende zijn dan moet je 

je verslag aan de hand van de feedback aanpassen of uitbreiden voordat je het opnieuw inlevert. Bij 

het maken van de verslagen daarna, moet je ook rekening houden met de feedback op het eerste 

verslag. 

b) het trimmen. Mocht daar iets op aan te merken zijn dan kun je dit natuurlijk niet aanpassen in het 

verslag, want het konijn is al getrimd. Wel moet je de feedback gebruiken voor de volgende 

trimbehandelingen en verslagen. In een uitzonderlijk geval kan je het advies krijgen om het verslag 

niet in te leveren omdat het een onvoldoende zal opleveren.  

 

Let op! Het verzoek om feedback is een hulpmiddel en geen verplichting, maar wordt door ons wel sterk 

aangeraden omdat het je kans op slagen vergroot. Ook raden wij aan om na het eerste konijn dat je trimt te 

wachten totdat je onze terugkoppeling hebt gehad. Dit omdat er van je verwacht wordt dat de feedback die 

gegeven wordt in alle verslagen wordt toegepast. 

Voorbeeld: de feedback is dat de haren bij de ogen te kort zijn geknipt. Je hebt echter nog twee konijnen op 

die manier getrimd. Indien je deze konijnen gebruikt voor het tweede en derde verslag dan krijg je een 

onvoldoende voor dat onderdeel. 

 

Uiterlijk 4 weken na het inleveren van de definitieve stageverslagen krijg je de uitslag.  

Mogelijke terugkoppeling: 

1) je bent geslaagd en mag deelnemen aan het examen 

2) je bent bijna geslaagd (stageverslagen aanpassen en opnieuw inleveren)  

3) je bent helaas niet geslaagd (individueel gesprek om het vervolgtraject te bepalen) 
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Om deel te kunnen nemen aan het examen dient de definitieve versie van de stageverslagen uiterlijk 3 

weken voor de examendatum ingeleverd te zijn bij Rabbits Company. 

27. Theorie-examen 

Het theorie-examen bestaat uit vragen over de inhoud van de cursusmap en de aanvullende of extra 

besproken informatie tijdens de lesdagen. 

 

De volledige examenstof staat dus niet alleen in de cursusmap. Tijdens de lessen wordt er dieper ingegaan 

op bepaalde zaken aan de hand van voorbeelden, fotomateriaal en videobeelden. Ook kunnen er tijdens de 

lessen dingen ter sprake komen die helemaal niet in de cursusmap staan. Te denken valt aan nieuwe 

ontwikkelingen 

 

Het kan ook zijn dat niet alles uit de cursusmap (uitgebreid) aan bod komt tijdens de lessen. Dit betekent 

echter niet dat hierover geen examenvragen gesteld kunnen worden. Lees voor de volledigheid ook het 

examenreglement. 

28. Trimmaterialen 

Tijdens de tweede lesdag kijken we of je eigen trimmaterialen geschikt zijn om te gebruiken bij het 

konijnentrimmen. Het kan zijn dat je eigen materialen in het kader van het welzijn en de gezondheid van de 

konijnen niet geschikt zijn om te gebruiken. In het document ‘Trimmaterialen’ kun je terugvinden welke 

materialen:  

1) verplicht zijn 

2) benodigd zijn, maar waar je een eigen alternatief voor kunt gebruiken 

3) wij aanbevelen 

4) handig kunnen zijn om bij het trimmen te gebruiken  

 

Voor deze informatie verwijzen we je naar het document ‘Trimmaterialen’, dit krijg je uitgereikt tijdens de 

eerste lesdag.  

 

Ben je niet in het bezit van goede of vereiste materialen dan kun je die tijdens de les aanschaffen indien ze 

op voorraad zijn. Anders dien je deze zelf te bestellen. Alle materialen die staan aangegeven hebben wij bij 

ons en kun je tijdens de cursusdagen uitproberen.  

 

Voor de reeds professionele trimmers: scheerkoppen waar je cavia’s, honden en/of katten mee hebt 

getrimd werken niet meer (goed) op konijnenvachten. Het advies is daarom om speciale scheerkoppen aan 

te schaffen voor konijnen. Ditzelfde geldt voor scharen. Ons advies is, wacht vooral tot de cursus voordat je 

allemaal nieuw materiaal gaat aanschaffen.  

29. Verlenging stageperiode 

Mocht je het niet redden om de verslagen binnen 3 maanden af te krijgen dan kun je eenmaal en zonder 

extra kosten een verlenging van de stageperiode aanvragen. Je krijgt dan nog eens 3 maanden de tijd om je 

verslagen in te leveren. 

 

Geef tijdig aan, maximaal 2 weken voor de deadline, of je je stageperiode wilt verlengen. Doe je dit niet, 

dan ben je sowieso gezakt. 
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30. Vooropleiding 

Voor het volgen van de cursus “Professioneel Konijnentrimmer” dien je een gediplomeerd honden- of 

kattentrimmer te zijn. In bepaalde gevallen maakt Rabbits Company hier een uitzondering op. Dit kan wel 

betekenen dat het niveau van de cursus te hoog is en eventueel een extra privéles gevolgd moet worden.  

31. Vrijstelling 

Er is geen mogelijkheid tot het aanvragen van een vrijstelling. 

 

De algemene en inhoudelijke informatie kan op elk moment worden aangepast of uitgebreid. De meest 

actuele versie kun je vinden op de website van Rabbits Company 


