De Trimsalon blijft gesloten voor normaal gebruik en publiek. U mag als baasje
zijnde dus niet naar binnen.
De exacte woorden van de rijksoverheid zijn;
Trimsalons zijn gesloten. Net als andere plekken voor dierverzorging die niet
nodig is voor de gezondheid of welzijn van uw (huis)dier. Komt het welzijn van
uw (huis)dier in gevaar door een te lange vacht? Dan mogen trimsalons wel
uw dieren ophalen en na de behandeling weer thuisbrengen.
ALLEEN IN HET BELANG VAN HET WELZIJN!
Ik mag mijn diensten alleen aanbieden voor de honden die mijn hulp nodig
hebben in het belang van hun welzijn. Ga hier als eigenaar verstandig mee om,
is je hond nog happy en klit en huidprobleem vrij. Laat de afspraak dan
vervallen.
Nu is WELZIJN een breed begrip.
Komt of is het welzijn van uw hond in gevaar door een van deze onderstaande
punten dan komt uw hond in aanmerking voor een afspraak volgens de huidige
corona maatregels.
• Uw hond heeft klitten en/of vilt waarbij u professionele hulp nodig hebt.
• De vacht is zodanig lang of dik dat u door de lengte/dikte het niet meer
klitvrij kunt houden.
• Uw hond ziet slecht door de lange vacht en u durft of kunt dit zelf niet te
knippen.
• De hond heeft huidproblemen(smetplekken/jeuk) of krijgt huidproblemen
als u geen professionele hulp inschakelt.
• U kunt door gezondheidsredenen of over uren(lees corona ic/zorgberoep)
uw hond niet de vachtverzorging bieden die hij nodig heeft voor zijn
welzijn.
• Uw hond is op hoge leeftijd en kan het door gezondheidsredenen niet aan
om de trimbeurt uit te stellen.
• Uw hond heeft gedragsproblemen waardoor professionele hulp nodig
heeft bij de vachtverzorging.
In het belang van het welzijn van uw hond en om verspreiding van corona
tegen te gaan verzoek ik u vriendelijk om thuis goed uw beste beentje voort
te zetten op het gebied van de vachtverzorging en mij alleen in te schakelen
als u echt niet anders kan en voldoet aan ten minste een van de bovenste
welzijnsgevaar voorwaardes.

Ik mag u helaas tijdelijk niet meer helpen uit luxe hierdoor kan ik de
volgende behandelingen tijdelijk niet aanbieden.
• De tussen beurten en kleine beurten, Dit is een luxe en geen
welzijnsnoodzaak.
• Puppy wenbeurten zonder dat uw pup aan een van de
welzijnsvoorwaardes voldoet.
• Honden met kortere vachten die niet voldoen aan de
welzijnsvoorwaardes. (helaas u zult toch nog wat vaker moeten blijven
stofzuigen)
• Nagels knippen van probleem honden als losse behandeling waarbij u
altijd assisteert. Ik kan en mag nu helaas geen baasjes toelaten in de
trimsalon. Ik verwijs u hiervoor door naar de dierenarts.
• DIY corona kapsels mooi maken. Helaas ik mag u niet helpen voor
alleen mooi maken, u zult het kapsel nog even aan moeten kijken
totdat de trimsalon weer normaal open mag.
Dit zijn de regels van de overheid, ik heb me hier aan te houden. Laten we
er met zijn alle verstandig mee omgaan. Om verdere gevolgen te
voorkomen.
Verdere maatregels
Ik mag uw hond alleen helpen met een haal en breng service.
Omdat ik geen rijbewijs heb wordt u als eigenaar van de hond zelf door mij
ingehuurd(u krijgt 5% korting op de eerst volgende trimbeurt) voor de haal en
breng service. Ik kom de hond ophalen en teruggeven op de parkeerplaats.
Verdere instructies krijgt u bij het inplannen van de afspraak.
Alleen contactloos betalen!
Voor de betaling gaan we tijdelijk volledig over op
tikkie of een betaal verzoek. Deze zet ik al klaar als
uw hond in bad staat en dient overgemaakt te zijn
voordat de hond naar huis gaat.

