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wild crinklers
60x14x9 cm
olifant, leeuw of alligator
[365759/365760/365758]

3.

25

CROCI KATTENHUIS
VILLA PRINT
42X35X50 CM
KARTON [395191]

8.

99

kong rewards
tennisbal
8,5 cm [397522]

4.

75

14 cm [397523]

5.

49

transportbox
carry sport
PASTEL roze
48,5x34x32 cm [396766]

4.

75
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kong jaxx
1. infinity tug 33,5x18x5 cm [396699]
2. braided tug 28,5x11x5,5 cm [396700]
3. triple barrel 25,5x8,5x5 cm [396701]

6.

25

2.
1.

nerf tpr/foam
megaton football
18 cm [389090]

5.

25

3.
schaar
gebogen
21 cm [394800]

5695
.

linkshandig 20,5 cm [394806]

59.

nerf tpr/foam
megaton ball
10 cm [389088]

ogenschaar zwart
16 cm [394797]

4 75
.

29.

95

95

effileerschaar
enkelzijdig
20 tanden 19 cm [394801]

54 95
.

25 tanden 20,5 cm [394802]

5595
.

26 tanden 21,5 cm [394803]

5995
.

Schaar recht
17 cm [394798]

44 95
.

21,5 cm [394799]

4995
.

linkshandig 21 cm cm [394804]

54 95
.

hery droogshampoo
400 ml
lang haar of wit haar [387077/387100]

6.

25
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sculptuur schaar
linkshandig 19 cm [394805]

56.

95

hery anti-klit spray
400 ml
lang haar [387075]

5.49

hery anti-klit spray
voedend 400 ml
lang haar [387081]

4.

49
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kattenbak funny xxl
62x49,5x33 cm
antraciet, taupe of groen

kattenbak maddy xxl
62x49,5x47,5 cm
antraciet, taupe of groen

7.

12.

[389528/389527/396900]

[389526/389525/396899]

49

50

xxl

xxl
hondenhok zeus 50
53x46x47,5 cm
groen, grijs, lichtblauw of roze
[360128/352665/360127/360129]

1999
.

hondenhok zeus 70
72x62x62,5 cm
grijs [352666]

4199
.

kong softies
buzzy llama
12,5x5,5x8,5 cm [397508]

2.

75

speelmuis met catnip
hervulbaar 6x2x10 cm [39528]

0.79

zolux cat player 2
met veren
48x48x34,5 cm [396296]

zolux cat
player 1
tuimelaar
11,5x9x24,5 cm [396295]

11.99

4 .89

zolux cat player 3
bloem
23,5x23,5x6 cm [396297]

12 .25
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Pedigree
Dentastix 56 pack
Mini 880 gr

Sheba Alu Pate,
Mini Filets in Saus
of Sauce Lovers
85 gr
Alle Smaken

7.

49

Medium 1440 gr

1 x 22

915.

Maxi 2160 gr

11.

57

Cesar Alu 150 gr
Adult Alle Smaken
1 x 14

Sheba Luxe
Menu 80 gr
Tonijn en Oceaanvis in Saus
of Zeecocktail
1 x 12

071.

070
.

Senior Alle Smaken
1 x 14

045
.

catsan smart pack
2x4 ltr

4 95
.

0.

77

perfect fit 1,4 kg
adult kip, indoor, active rund of sensitive

543
.

Whiskas Catsticks
3-Pack 18 gr
Kip
whiskas
dentabites 40 gr
1x8

090
.

1 x 28

0.

54

whiskas
temptations
60 gr
Kip&kaas of zalm
1x8

088
.

biofood schapenvet
bonbons
mini knoflook of zeewier 80 st [49791/43639]
maxi knoflook, pens of zeewier 40 st [69040/29890/26114]

3.

25

biofood schapenvet
bonbons
mini zalm 80 st [392348]
maxi souplesse of zalm 40 st [392349/39548]

3.

35
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tickless

hond/kat

roze [379957]
zwart [379958]
beige [379959]
bruin [379960]
fluoriserend oranje [380528]

10.

49

mini

zwart [386122]
rose gold [386124]
wit [386125]

16.

99

kat

zwart [386126]
rose gold [386128]
wit [386129]

16.

99

“Teken verjagen zonder

chemicaliën met Tickless!”
Het is weer tekentijd! Het kwik begint te stijgen en dat betekent dat de teken uit hun
winterslaap ontwaken. Zodra de temperatuur boven de tien graden komt, worden teken
weer actief en kunnen jouw klanten met deze kleine beestjes te maken krijgen. Honden
en katten hebben hier last van, maar ook paarden, kinderen en jouw klanten zelf kunnen
in aanraking komen met deze ongenode gasten.

Omdat teken diverse ziekten met zich mee kunnen dragen, is aan te raden contact met
teken zoveel mogelijk te vermijden. De oplossing: de Tickless! De Tickless is een klein
apparaatje dat gebruik maakt van ultrasone geluidsgolven om de teken te verjagen. Deze
geluidsgolven zijn niet waarneembaar voor mensen en (huis)dieren, maar zorgen ervoor
dat teken gedesoriënteerd raken. Hierdoor wordt het dier feitelijk onzichtbaar voor de
teek. Wanneer de Tickless dus aan de halsband, kleding of het halster van de drager
wordt bevestigd, zal dit ertoe leiden dat de teken hierbij uit de buurt blijven en de drager
geen last zal hebben van deze beestjes. Een ideaal alternatief voor druppels, omdat jouw

klanten hun dier of familie zo tegen teken kunnen beschermen zonder er chemische
stoffen aan te pas komen. Hierdoor is de Tickless ook veilig voor drachtige, oudere of
zieke dieren.

De Tickless is voor alle dieren en familieleden beschikbaar, want naast de normale
uitvoering is er ook de Tickless Mini voor bijvoorbeeld kleinere honden of katten. Deze
Tickless is eenvoudig aan de halsband te bevestigen zonder dat het dier hier last van
heeft. Alle Tickless zijn bovendien spatwaterdicht: een regenbui is dus geen probleem!
Door de werking met enkel geluidsgolven kan de Tickless bovendien gebruikt worden in
combinatie met alle vlooiendruppels en andere middeltjes. Zo zorg je voor een zorgeloze
lente voor al jouw klanten en hun dieren!
Voor meer informatie kun je contact opnemen met onze klantenservice via
klantenservice@vdmdtg.nl of 010-4370505.
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i am MEATY
BONES
500 GR [396267]

1.

25

i am
zalmwokkel
5 inch 12,5 cm [341871]
1 x 50

0.
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20

i am duck
twists 400 gr
20 cm [394146]

4.

95

EXCELLENT MERG
SHAPES MIX
10 KG [66590]

10.

00

	i am LAMB
JERKY
400 GR [396441]

2.

49

i am vlecht
eend/tilapia
400 gr
12,5 cm [388687]

4.

95

i am fish wrap
400 gr
12, 17 of 28 cm
[378866/378870/378874]

3.

99

	i am lamb cubes
400 gr [390656]

2.

49
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natural greatness
Natural Greatness is 100% natuurlijk dierenvoer voor honden en katten.
Dit hoogwaardige voer komt oorspronkelijk uit Spanje; hier, en in andere
landen in Europa, is het merk al langere tijd zeer populair en wordt het
vooral door dierenartsen aangeraden én verkocht.
Het is duidelijk waarom, want Natural Greatness is niet alleen 100%
natuurlijk, maar ook nog eens samengesteld met de allerhoogste vleesen vispercentages (tot wel 86%). Veel vlees en vis zorgt bij honden en
katten voor een goede spijsvertering, een gezonde vacht en veel energie.
Het vlees in Natural Greatness is bovendien van hoge kwaliteit, zonder
‘dierlijk bijproduct’. Ook is al het voer vrij van granen, kunstmatige geur-,
kleur- en smaakstoffen en kunstmatige conserveringsmiddelen.
Niet alleen lekker, maar ook natuurlijk en gezond!

natural
greatness
wild instinct
6 kg [385541]

25.

55

natural
greatness
wild recipe
12 kg [385504]

37.

95

biokat’s 18 ltr
classic [392969]

5.
45
6.

90

FRESH [392970]
most wanted
snacks
meat slabs 130 gr [395699]
star sticks 160 gr [395700]
live wires 150 gr [395701]

025
.

petcomfort citro
fris extra
5 ltr [100038]

529
.

lamsoren
500 gr [397525]

4 95
.

excellent vers
barf 7mix
375 gr [394120]
1 x 12

0.

75
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NIBBLERS DUBBELPACK
[67719]

37

50
.

1

TRIXIE KNAAGDIERHUIS
70X45X43 CM

19
.

GRIJS / WIT [390975]

PET’S OWN CHOICE HOOI
500 GR
PAARDENBLOEM, ROZENBOTTER OF WORTEL
[389067/389069/389070]

3

29
.
BURGESS INDOOR RABBIT
1,5 KG [391019]

Adres: VAN DER MEER Diertotaalgroothandel,
Hongkongstraat 71, 3047 BR, ROTTERDAM, Telefoon: 010-4370505
email: klantenservice@vdmdtg.nl web: www.vandermeerdiertotaalgroothandel.nl

0

99
.

Openingstijden:

MAAnDAG, DINSDAG, woensdag.......... 07:00 tot 18:00 uur
DONDERDAG.......................................................................... 07:00 tot 21:30 uur
	vrijdag...................................................................................... 07:00 tot 18:00 uur
ZATERDAG................................................................................ 07:00 tot 16:00 uur

Algemene condities: Betaling uitsluitend à contant. Mogelijkheid tot pinnen. Prijzen zijn exclusief BTW en bezorgkosten. Prijs-en modelwijzigingen en zetfouten voorbehouden. Acties zijn geldig zolang de actie voorraad strekt.
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