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Energie ? 
 
In deze tijden van zware energiefacturen leek het ons handig om even een 
paar tips en tricks op te sommen hoe je specifiek voor je trimsalon kosten kan 
besparen. 
 
Nakijken voorraad en bestellen van nieuwe 
 
Het kan nuttig zijn even je voorraad van materiaal en producten na te kijken. 
Indien u nog extra scharen of scheerkoppen hebt of nog ergens producten 
staan hebt waarvan je geen weet hebt omdat het al een tijdje geleden is dat 
je je voorraad gecontroleerd hebt. Dan kan het zijn dat je kort een periode 
kan overbruggen zonder momenteel extra materiaal of producten aan te 
schaffen. Het kan dus altijd handig zijn even je voorraad te controleren en 
budgetgewijs alles even op te schrijven om te zien of je kan rantsoeneren of 
ongebruikte voorraad kan gebruiken. 
 
Overschakelen naar andere producten 
 
Even je leveranciers erop nazien en bekijken of je prijs/kwaliteit andere 
producten kan gebruiken. Goedkoper is niet noodzakelijk beter. De 
levensduur of kwaliteit van een product kan een grote rol spelen in deze 
beslissing. Door deze te controleren t.o.v. de prijs kan je op korte en lange 
termijn heel wat geld besparen. 
 
Voorkomen van gemiste afspraken 
 
We kennen het allemaal, een klant maakt een afspraak maar komt niet 
opdagen. Of nog: de afspraak staat verkeerd genoteerd in de agenda 
waardoor heel je planning in de war komt. Dit kan ervoor zorgen dat er 
inefficiënt gewerkt wordt en kan tot extra verbruik van producten of energie 
zorgen of zelfs tot verliezen als een klant niet op komt dagen. 
 
In deze tijden is het dan ook opportuun om een investering te doen van een 
sales-solutionpacket met agenda zodat de klanten efficiënt kunnen ingeplant 
worden. Dit kan je veel werk, tijd en no-shows besparen. 
Wij raden aan : https://www.posworld.be/Sectoren/Trimsalon 
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Verwarmen zonder gas of elektriciteit 
 
Je kan op een goedkope manier extra verwarmen zodoende dat je tijdens het 
werken je verwarming zelf een paar graden kan verlagen. Dit zal algauw een 
pak schelen op jaarbasis. 
 
Een van de leuke manieren die je zelf kan maken en niet veel moeite kost is 
met een terracotta bloempot. 
 

 
 
Door een bloempot omgekeerd op een bord de plaatsen met een kleine 
uitsparing er tussen kan je met theelichtjes een extra warmtebron creëren. 
Let op dat je deze constructie op een open plaats zet, en ook waar jij of de 
hond/kat er niet tegen kan stoten: het wordt nl zeer warm. Het kan een ruimte 
tot 3 graden extra verwarmen afhankelijk van de grootte van de ruimte en het 
aantal bloempotten met kaars. Iedereen heeft wel wat extra kaarsjes liggen 
(of je gaat even naar de Action ;-) ). 
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Led verlichting 
 
Velen hebben hun verlichting nog steeds niet vervangen door LEDverlichting. 
Het kan een enorme besparing zijn om alle verlichting door LED-lichten te 
vervangen. De meeste trimsalons gebruiken TL verlichting om een zo goed 
mogelijk licht te creëren, zelfs deze kan je zonder de armatuur te vervangen, 
vervangen door een LED variant. 

 
 

 
 
 
Smart stopcontacten en schakelaars 
 
Je kan in je salon de verlichting en toestellen laten aansturen door smart 
stopcontacten of schakelaars. Door hierop een schema te plaatsen die 
automatisch een aan- en uit-tijd bevat kan je veel energie besparen door je 
lichten in bv. je etalage na een bepaald uur automatisch uit te schakelen. Of 
bij het afsluiten van je werkdag automatisch alle schakelaars en lichten uit te 
schakelen. Door de stand-by functie van alle gebruikte toestellen uit te 
schakelen bespaar je op jaar basis al heel wat verbruik. 
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Merken zoals Philips, Sonoff, TP-Link, … hebben slimme schakelaars 
waarmee je op een snelle manier je normale schakelaar of stopcontact kan 
vervangen en daarna via je smartphone hele schema’s kan toevoegen om 
verbruik te besparen. 
 
Stopcontact met timer of afstandsbediening 
 
Als dit allemaal wat te technisch is dan kan je een simpelere oplossing 
nemen zoals een stopcontact met timer of afstandsbediening. 
 

 
 
Drogen en wassen 
 
Het spreekt voor zich dat je door een energie-zuinige wasmachine veel kan 
besparen zowel op water als energie. Door het vervangen van je machine of 
te wassen op een lagere temperatuur. Of zelfs een grotere capaciteit te 
nemen van trommel kan je veel besparen. Handig dus om deze even na te 
zien en indien nodig te vervangen. 
 
Drogen van de handdoeken die je gebruikt hebt kan je ook beter lekker 
buiten doen of in een extra ruimte zoals de garage of berg ruimte binnen. 
Door geen droogkast te gebruiken bespaar je ook een heel pak energie. 
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Trimtafel 
 
Als je een elektrische trimtafel hebt kan het handig zijn deze te vervangen 
door een exemplaar zonder motor. Er zijn exemplaren op de markt die 
werken via een pneumatische pomp of een dualsolution met en zonder 
motor. 
 
Door deze momenteel via je voet te bedienen i.p.v. een knop bespaar je ook 
redelijk wat energie op jaarbasis. 
 

 
 
Sproeikop 
 
Vervangen van de sproeikop die je gebruikt om het dier te wassen kan veel 
uitmaken. Een spaarkop bespaart niet enkel water maar ook de hoeveelheid 
die moet opgewarmd worden. 
 
Een handige sproeikop die we gevonden hebben bespaart ook het verbruik 
van zeep die je je nodig hebt bij elke wasbeurt. 
 

 
 
Deze sproeikop heeft een build-in reservoir waar je je shampoo in kan doen, 
Tijdens het sproeien wordt de shampoo reeds verneveld met het water 
samen waardoor je water en product bespaart. 
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Halloween 
 
En nu wat beter en leuker nieuws. We brengen de Halloween foto wedstrijd 
terug. 
 
Zend ons je zotste en leukste Halloween foto door met je huisdier en maak 
kans op een leuk verassingspakket. 
 
Zend je inzendingen door naar : 
 

standaert.domi@gmail.comDominique Standaert -  

enzys.cockers.spaniels@gmail.com Sarah Finet - 
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Contacteer ons 
 
U kan ons nog steeds met opmerkingen of toevoegingen contacteren.  
Hebt u voorstellen i.v.m. wat wij als beroepsvereniging nog meer kunnen 
doen in onze dagelijkse werking, het organiseren van evenementen, deze 
nieuwsbrief,… aarzel dan niet om ons te contacteren! 
 

TRIMCANIS 
Beroepsvereniging voor Hondenverzorging vzw 

 
Scharebrugstraat 255, B-8370 Blankenberge 
Tel: +32(0)50 55 01 55 

info@trimcanis.beE-mail:  

 

Voorzitter: 
standaert.domi@gmail.comDominique Standaert -  

Ondervoorzitter: 
enzys.cockers.spaniels@gmail.comSarah Finet -  

Secretaris: 
briks1@telenet.beRik Deblieck -  

Ledenadministratie: 
ledenadmin@trimcanis.beTineke Standaert -  


