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De hondentrimsalon van Sanne Postma

 

De liefde voor honden  heeft ze van huis uit meegekregen en dus besloot ze de opleiding dierenverzorging te gaan doen. Via 
verschillende stages kwam ze te werken in een trimsalon. Dit bleek haar zo goed te liggen, dat ze besloot zich te 
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 specialiseren. 

In 2006 behaalde ze haar diploma en ging gelijk van start. Ze huurde een ruimte in Beetgumermolen, bij de 
dierenspeciaalzaak: Inro  aan de Langestraat. 
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Via mond op mond reclame heeft ze haar klantenkring weten uit te breiden. Naast haar werk in Beetgumermolen is ze 
twee dagen per week in Sneek werkzaam als honden trimster. Ze heeft klanten die overal vandaan komen, Amsterdam, 
Wommels en zelfs Frankrijk. Wanneer deze klant naar Nederland komt, belt ze ook Sanne voor een afspraak, “Fransen 
kunnen niet trimmen” volgens deze Française.
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Wat houdt het trimmen zoal in?? ‘Plukken, scheren, effileren ( uitdunnen van de vacht), wassen, knippen en ontwollen’.
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In principe kan elke hond getrimd worden, zelfs een labrador welke nauwelijks vacht heeft. Met name wanneer een hond 
in de rui is, is een behandeling aan te raden. Na een volledige behandeling is de hond nagenoeg vrij van (losse) haren en 
irritatie. Wat zeer welkom is voor hond en zijn baasje. ( Scheelt irritatie en extra stofzuigen in huis!) De meeste honden 
vinden het geen probleem behandeld te worden.
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Sanne wil kwaliteit leveren en is lid van ABHB, ( algemeen belangenvereniging voor toiletteerbedrijf). 

Sanne wordt regelmatig ondersteunt door stagieres en heeft veel plezier in het werken met honden. Haar vakmanschap is 
te zien aan haar eigen twee honden, welke er zeer gezond,  glanzend, blij en tevreden uitzien. Ze vergezellen Sanne 
dagelijks bij haar werk. Op de foto zie je: Tyra, een Tibetaanse terrier en Nova, een border collie. 
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Naast het werk sport ze met de honden. Met Tyra traint ze doet aan behendigheid en parcour lopen. Ze heeft al 
verschillende prijzen gewonnen! Nova is pas 10 maanden oud en hiermee zit ze op Doggy Dance, zo rond het eerste jaar 
gaat ze ook met Nova behendigheid trainingen doen.  Al met al veelbelovende honden en een zeker aan te bevelen praktijk.
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Mocht u interesse hebben in een trimbeurt voor uw hond kunt u contact opnemen met trimsalon Sanne: 06-13570029
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Over een paar weken is ook haar website in de lucht en kunt u zich laten informeren via:

www.trimsalonsanne.nl  

 

<<Terug
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