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Ik verklaar dat mijn konijn ernstige klitten en vervilting heeft waardoor 

 

Huidschade kan ontstaan 
Bij ernstige klitten en vervilting bestaat er altijd het risico 
van inknippen of inscheren. De professioneel geschoolde 
trimmer kan ik hiervoor niet aansprakelijk stellen. De 
eventueel hieruit voortvloeiende medische kosten zijn voor 
mijn eigen rekening.  
 

Een vervolgafspraak nodig kan zijn 
 
Het kan zijn dat een extra afspraak nodig is met bijkomende kosten.  
 De redenen hiervoor zijn: 

- Indien u konijn buiten is gehuisvest en de temperatuur te laag is om uw konijn ineens kort te trimmen. 
- Als het stresslevel van uw konijn te hoog wordt waardoor het welzijn van uw konijn in gevaar komt. 
- Nadat het gewicht van de vervilting is verwijderd laten we het vilt op natuurlijke wijze uitgroeien zodat 

er ruimte komt tussen de huid en het vilt zodat dit zonder huid- of vachtschade kan worden 
weggehaald. 

 

Er extra kosten kunnen zijn.

Het kan zijn dat de kosten hoger uitvallen.  
De redenen hiervoor zijn: 

- De trimafspraak duurt langer, omdat we zien dat uw konijn behoefte heeft aan pauzes tussendoor.  

- Trimmaterialen vervangen of geslepen moeten worden doordat ze bot zijn geraakt door de geklitte 
en/of vervilte vacht.  

 

Het eindresultaat minder mooi kan zijn  
 
Uw konijn wordt functioneel geknipt, dat wil zeggen, alleen de klitten en vilt worden tot op de huid verwijderd, 
de rest van de vacht wordt op de juiste lengte geknipt zodat deze in goede conditie blijft. Het eindresultaat na 
het trimmen kan er dus “verknipt” uitzien. Door de snelle haargroei ziet u hier na 2 weken niets meer van. 
 
 
Datum  : ........................................................ 
 
Naam  : ........................................................ 
 
Naam konijn : ........................................................ 
 
Handtekening : ........................................................ 
 
        
 

 
Door te kiezen voor een professionele konijnen trimmer bent u ervan verzekerd dat u konijn bij een vakkundige, 
breed opgeleide en professionele trimmer terecht komt, die het welzijn van uw konijn op nummer 1 heeft staan! 
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