Prijslijst
Hondenuitlaatservice
Prijs per Losse Wandeling:
Blokje Om **
Extra hond(en) tegelijkertijd wandelen*

€ 10,00
€ 6,00

Lange wandeling individueel
Extra hond(en) tegelijkertijd wandelen*

€ 15,00
€ 9,00

Lange wandeling groep (max. 6 honden)
Extra hond(en) tegelijkertijd wandelen*

€ 13,00
€ 7,80

*2de hond krijgt 40% korting
**Blokje Om na 18:00 uur of in het weekend is 15 euro.
Abonnementsprijzen:

Lange wandeling individueel
Extra hond(en) tegelijkertijd wandelen

10 Rittenkaart*
€ 127,50
€ 76,50

Maandabonnement**
€ 225,00
€ 135,00

Lange wandeling groep (max. 6 honden)
Extra hond(en) tegelijkertijd wandelen

€ 110,00
€ 66,30

€ 195,00
€ 117

*Bij een 10 rittenkaart krijgt u 15% korting op individuele en groepswandelingen (8 weken geldig)
**Bij 5x per week wandelen krijgt u 25% korting op individuele wandelingen en groepswandelingen
(facturatie per 4 weken)

Prijsvergelijking per Losse Wandeling:

Lange wandeling individueel
Extra hond(en) tegelijkertijd wandelen

Losse
Wandeling
€ 15,00
€ 9,00

10Rittenkaart
€ 12,75
€ 7.65

Maand
abonnement
€ 11,25
€ 6,75

Lange wandeling groep (max. 6 honden)
Extra hond(en) tegelijkertijd wandelen

€ 13,00
€ 7,80

€ 11,00
€ 6,63

€ 9,75
€ 5,85

LET OP: Tijdens weekenddagen en de meeste feestdagen vinden er geen groepswandelingen plaats.
Zoekt u een oppas voor de avond of het weekend? Zie dan de prijslijst van de vakantieservice.

Prijslijst
Vakantie-/Oppasservice
Honden
Aantal honden
1
2
3
4

2x per dag
wandelen, voeren en overig
€25,€30,€35,€40,-

3x per dag
wandelen, voeren en overig
€30,€35,€40,€45,-

Avond- of weekendoppas hond:
Vanaf 15 euro voor 1 uur oppassen, inclusief een wandeling van 30 minuten. Vanaf 2 uren oppassen
een langere wandeling mogelijk.

Katten
Aantal katten

1x per dag
2x per dag
voeren, spelen, kattenbak etc.
voeren, spelen, kattenbak etc.
1 t/m 2
€10,€15,3 t.m 4
€15,€20,5 t/m 6
€20,€25,>6 katten
In overleg
In overleg
*1 kattenbak per week gratis geheel verschoond. Meerdere kattenbakken verschonen in overleg.
** Bij oppasadressen buiten de gemeente Lingewaard wordt een reistijdtoeslag gerekend.

Konijnen, Cavia’s en Ratten
Aantal dieren

1x per dag
2x per dag
voeren, spelen en overig
voeren, spelen en overig
1 t/m 3
€7,50
€12,50
4 t/m 6
€10,€15,>6 dieren
In overleg
In overleg
*1 dierverblijf per week gratis verschoond. Meerdere dierverblijven verschonen in overleg.
** Bij oppasadressen buiten de gemeente Lingewaard wordt een reistijdtoeslag gerekend.

Prijslijst
Kleine Knaagdieren
Heeft u kleine knaagdieren zoals hamsters, muizen of gerbils en zitten deze in een makkelijk te
vervoeren bak, dan is er de mogelijkheid om de dieren bij mij thuis te laten verzorgen vanaf €2,50
per dag. Zitten ze in grotere hokken of gaat het om een groot aantal dieren dan kom ik bij u thuis
langs vanaf €7,50 per dag. Vraag gerust naar de mogelijkheden.

Aquarium, Terrarium en Volière Dieren
Voor een prijsopgave is de vraag om contact op te nemen en duidelijk aan te geven: Wat voor dieren,
het aantal dieren en het aantal dierverblijven dat u heeft en wat u verwacht van de verzorging. Aan
de hand van deze gegevens en uw woonplaats zal ik dan een prijsopgave maken.

Landbouwhuisdieren
Heeft u een aantal kippen, geiten, schapen, ezels, mini varkentjes of lama’s en zoekt u een oppas aan
huis? Laat dan via het contactformulier weten: Wat voor een diersoorten, het aantal dieren en het
aantal dierverblijven dat u heeft en wat u verwacht van de verzorging. Ik zal dan aan de hand van
deze gegevens en uw woonplaats een prijsopgave maken.

Overige Diensten
Tijdens de oppasperiode zal ik ook uw post opbergen en 1 keer per week de binnenplanten water
geven. Voor een kleine vergoeding kan ik ook uw buitenplanten water geven en de
benedenverdieping stofzuigen. Vraag gerust naar de mogelijkheden.

Heeft u meerdere diersoorten? Vraag dan via het contactformulier naar een aangepaste prijs.
Of heeft u extra wensen? Maak deze dan kenbaar op het kennismakingsformulier of per mail.

