
Zelftest Dierbaar-certificering  
voor trimsalons

1 Herkenbaarheid     
Is uw bedrijf van buiten duidelijk als trimsalon herkenbaar? □  Ja □  Nee

2 Functionaliteit     
Is de trimsalon geschikt voor alle noodzakelijke activiteiten? □  Ja □  Nee

3 Wettelijke eisen     
Voldoet de salon aan wettelijke eisen op het gebied van hygiëne, milieu en brandveiligheid? □  Ja □  Nee

4 Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren;  vergunningen    
Houdt u zich aan de GWvD en aan de voorwaarden in de gemeentelijke vergunning(en)? □  Ja □  Nee

Aandachtspunten

→ Bekendheid met Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren.

→ Controle gemeentelijke vergunning(en). Welke vergunningen zijn nodig?

6 Gebruik trimmaterialen     
Is er een protocol (document dat de werkwijze beschrijft) dat aangeeft hoe trimmaterialen 

worden gebruikt?
□  Ja □  Nee

Wordt uitsluitend gebruikgemaakt van trimmaterialen die voldoen aan de eisen hiervoor? □  Ja □  Nee

7  Beschikbaarheid trimmaterialen     
Zijn trimmaterialen tenminste in tweevoud aanwezig? □  Ja □  Nee

8 Trim- en verzorgingswerkzaamheden     
Is er een protocol ‘trim- en verzorgingswerkzaamheden’ aanwezig? □  Ja □  Nee

9 Scheiding vuil en schoon materiaal     
Is er een protocol ‘scheiding vuil en schoon materiaal’ aanwezig?   □  Ja □  Nee

10 Ontsmetting en reiniging     
Is er een protocol ‘ontsmetting en reiniging’ aanwezig?   □  Ja □  Nee

11 Hygiëne, veiligheid en gezondheid van de dieren     
Voldoen trimmaterialen aan eisen voor hygiëne, veiligheid, en gezondheid voor de dieren? □  Ja □  Nee

12 Acceptatie van dier      
Is er een protocol ‘acceptatie van dieren’ aanwezig? □  Ja □  Nee

13 Behandelplan     
Is er een protocol ‘behandelplan’ aanwezig? □  Ja □  Nee

Aandachtspunten

→ Voorkomen lichamelijk letsel.

→ Handelen bij schade of letsel van het dier.



14 Afbeeldingen trimschema’s      
Is er een modellenboek of andere afbeeldingen van trimschema’s aanwezig? □  Ja □  Nee

15 Aanpassing overeenkomst met klant     
Is er een procedure ‘aanpassing overeenkomst met klant’ aanwezig? □  Ja □  Nee

16 Letsel aan het dier      
Worden eigenaren van dieren direct geïnformeerd bij letsel van hun dier? □  Ja □  Nee

17 Voorlichting uiterlijke verzorging     
Worden eigenaren van dieren altijd voorgelicht over de uiterlijke verzorging van hun dier? □  Ja □  Nee

18 Klachtenbehandeling     
Is er een procedure klachtenafhandeling en registratie van klachten? □  Ja □  Nee

19 Vakbekwaamheid     
Bent U in het bezit van het diploma hondentoiletteerbedrijven? □  Ja □  Nee

20 Trimmers in opleiding     
Werken trimmers in opleiding alleen onder verantwoording van een gediplomeerd trimmer? □  Ja □  Nee

21 Regels voor personeelsbeleid     
Is er een up-to-date procedure over personeelsbeleid aanwezig? □  Ja □  Nee

22 Arboregelgeving     
Wordt de arboregelgeving strikt nageleefd? □  Ja □  Nee

23 Werkwijze     
Is er een protocol waarin de algemene werkwijze van het bedrijf is vastgelegd? □  Ja □  Nee

Uw gegevens

Bedrijf: ___________________________________________________________________________

Contactpersoon: ___________________________________________________________________

E-mailadres: _______________________________________________________________________

Telefoon: __________________________________________________________________________

Fax dit formulier naar nummer 033 - 455 28 35. Vervolgens gaan we samen met u kijken hoe u de  

aandachtspunten uit de zelftest het beste kunt aanpakken. Het invullen en opsturen van de zelftest  

is geheel vrijblijvend en verplicht u tot niets.


