
Reacties van klanten: 

 
Beste mensen van “natte neuzen” 

Ik wilde jullie laten weten dat wij ontzettend blij zijn met de nieuwe honden soft 
kap. Helaas moet Indy de kap dragen als wij even niet in de buurt zijn, omdat hij 
last van hotspots heeft en jeuk. De vorige harde kap was gewoon zielig, hij werd 

er onrustig van. Maar deze is perfect, hij gaat makkelijk om en af. Het 
klittenband maakt wel dat er veel haren aan blijven zitten en klitten maken, 

maar een boerenzakdoek doet wonderen. Hij blijft rustig met deze kap, stopt zelf 
zijn hoofd in de kap bij het vastmaken. Hij kan makkelijk bij zijn voer en 
drinkbak. De kap belet hem niet om kattenkwaad uit te halen en iets van het 

aanrecht af te pikken. Ook ’s nachts gaat het goed, hij slaapt er rustig mee. 
 

Groetjes van tevreden baasjes en honden. 
 
Fam de Jong-Terpstra, Newfoundlanders Babs en Indy 

 
 

 
 

 
Hallo daar, 
 

Hier even een berichtje van twee blije baasjes en een hele blije hond. 
Onze Amerikaanse Bulldog van 8 jaar is geopereerd aan zijn oog, met de 

standaard plastic kap was hij van mening dat hoe harder hij duwde en rende, de 
meubels en de deurstijlen wel aan de kant zouden gaan, veel beschadigingen dus 
in huis. 

Hond werd onrustig met de doorzichtige kap op omdat alles naar mijn idee wordt 
uitvergroot, tevens maakt het herrie en ligt het vooral NIET lekker. 

De Comfy Cone is een UITVINDING, omdat het zwart is zit de hond in zijn eigen 
wereldje en is hij heel rustig, hij eet, slaapt en wandelt met het ding, hij loopt 
ook veel minder tegen de meubels en de deurstijlen. 

Wij zijn er dolgelukkig mee en hopen dat de Comfy Cone nog heel veel honden 
en baasjes blij kan maken!!! 

 
Groetjes van Eugene en Angela 
 

Arrow & Lola 
 

 


