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 PAAsEI  
chocolADE 
8 cm 45 gr [390643] 

1.49

 tRIxIE PlUchE koNIJN 
38 cm [388819]

 
4.50

 kNAAGDIERkooI 
NEo MUkI 
78x48x87,5 cM 
grijs [391438] 
zwart [396668]

 
42.50
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 kAttENBAk EAsy cAt 2ND 
lIfE 50x40x40 cM 
aNtraciet of blauw [395609/395610]

 
7.99

 tRANsPoRtBox 
lINUs 2ND lIfE 
50x32x34,5 cM

 aNtraciet of blauw assorti  [392857]

 7.49  

 voGElkooI cAMIllA 
50x30x57-129 cM

 taupe/wit  [386052]

 26.99  

 hAMstERkooI cRIcEtI 9 
45x30,5x29 cM

 taupe/miNt  [386049]

 13.95  

 AqUADoG  
DRINkflEs 
533 ml [387961]

 

 2.49

 hoNDENMAND DIDo tAUPE
 97x67,5x28 cm  [380264]

 12.50  
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 ZolUx DRINkfoNtEIN  
2 ltR 
20x20x15 cm  [391483]

 10.99  

 vEt’s BEst
 cleaN eye pads 100 st  [384724] 

cleaN ear pads 50 st  [384725] 
cleaN teeth pads 50 st  [384726]

 1.99  

 UNstUffED 
PlUchE 
60x20x5 cM 
stiNkdier [68979] 
koNijN [68978]

 

eekhoorN [68977]

 

 2.75

 voERBAk kAt sPEcs 
15x15x7 cM 
rood of zwart  [397777/397778]

 2.49  

 koNG shAkERs hoNkERs 
eeNd 26,5x9,5x11 cm [392158] 
flamiNgo 31x14x8,5 cm [392159]

 3.49  

kalkoeN 42x24,5x19 cm [392156] 
eeNd 45,5x15,5x18 cm [392157]

 

5.49

 PEtcoMfoRt  
vERZoRGINGs- 
hANDschoEN

 blauw/zwart  [388542]

 1.99  

 kAttENslAAPZAk 
hUGs sNUGGlE 
50x50 cm [86472]

 

12.50  

 NERf BAll BlAstER 
m 40x10x20 cm [384942]

 

10.95  
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 cAtIsfActIoNs
 kaas, zalm, kip, ruNd, eeNd,  

mix zalm&kaas of mix kip&eeNd 

0.77

 PEDIGREE  
MAAltIJDZAkJEs 
12x100 GR

 juNior, adult favourites of seNior  

  3.06

 PEDIGREE  
DENtAstIx

 miNi 7 st 110 gr  

1 x 10 0.78

  medium 7 st 180 gr  

1 x 10   0.78

 maxi 7 st 270 gr  

1 x 10   1.35

 whIskAs MP PoUch 12x100 GR
 alle smakeN 

juNior, adult of seNior 

2.84  

 BIofooD GIANt  
12,5 kG 
[43636] 
 1+1 GRAtIs

 PEDIGREE DRooG
 adult ruNd of lam 10 kg  

14.60 

adult ruNd, lam of maxi ruNd 15 kg  

  19.96

 PEDIGREE DRooG 1,4 kG
 adult miNi ruNd  

2.86 

 PEDIGREE DRooG 3 kG
 adult lam  

4.88 
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ongeacht het weer zal deze lente er door omstandigheden één worden van veel binnen 

blijven. maar niet getreurd, want dat is de uitgelezen kans om iets nieuws te proberen 

met hond, kat of andere huisdieren! jouw klanten kunnen ook binnenhuis lekker met hun 

dier aan de slag blijven, want door de ruime keuze uit intelligentiespellen hoeft niemand 

zich binnen te vervelen!

wat verstaan we precies onder ‘intelligentiespellen’? intelligentiespellen zijn speciaal 

ontworpen spellen voor specifieke soorten huisdieren, bovenal honden en katten, maar 

tegenwoordig ook voor konijnen en andere kleine huisdieren. de spellen staan ook wel 

bekend onder de noemers brain training, denkspellen of puzzels voor dieren. 

het doel van deze spellen is het mentaal stimuleren van het dier, waarbij tegelijkertijd 

verveling tegen wordt gegaan. de meeste spellen werken op basis van beloning. het 

spel is vormgegeven als een soort puzzel, waarbij het huisdier bepaalde vakjes moet 

openen, kegels om moet gooien of elementen moet draaien of schuiven om bij zijn 

beloning te komen. hoe hoger het niveau van het spel, hoe moeilijker de ‘puzzel’ en 

hoe creatiever het dier zal moeten zijn om bij zijn beloning te komen. deze beloning 

kan een snack of tussendoortje zijn, maar ook gewoon het dagelijkse voer. hierdoor 

zijn intelligentiespellen ook uitermate geschikt om te gebruiken om het de dagelijkse 

maaltijd te geven bij dieren die veel schrokken.

de mentale stimulatie verkregen door intelligentiespellen heeft een positieve invloed op 

de algehele gezondheid van het dier. door te spelen met intelligentiespellen zal het dier 

ertoe aangezet worden te speuren, te ruiken, na te denken en zijn natuurlijke instincten 

te gebruiken om iets te krijgen wat het graag wil. de beloning die wacht na het oplossen 

van de puzzel, maakt het nog leuker én stimuleert positief gedrag. daarom zijn deze 

spellen ook ideaal voor perioden dat de hond of kat wat minder naar buiten kan of langer 

alleen is. intelligentiespellen vergen bovendien interactie: het huisdier zal, vooral in het 

begin, hulp van de baas nodig hebben om de uitdaging aan te gaan en te doorzien hoe de 

beloning te verkrijgen valt. samen puzzels oplossen versterkt zo de band tussen dier en 

baas.

wist je dat grote vogels en papegaaien bijvoorbeeld ook graag met intelligentiespellen 

spelen, ook al zijn die voor konijn, hond of kat bedoeld? de klant heeft de keus uit spellen 

van vrolijk gekleurd kunststof, zoals die van trixie, of die van natuurlijk materiaal, zoals 

bijvoorbeeld de spellen van holt games of sommige varianten van Nina ottoson. 

voor meer informatie kun je contact opnemen met onze klantenservice via 

klantenservice@vdmdtg.nl of 010-4370505.

“vERvElING Is vERlEDEN tIJD 
MEt INtEllIGENtIE sPEllEN!”

  INtEllIGENtIE sPEElGoED 

 tRIxIE tURN ARoUND
 22x18x33 cm  [368960]

 7.25   tRIxIE MEMoRy 
tRAINER 2.0  
20x24 cm  [361734]

 
28.99

 tRIxIE flIP BoARD  
23 cm  [361733]

 
3.49
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 I AM lAM  
kNIkkERs

 500 ml 345 gr [360179]

 1.49

 I AM NAtURAl 
chIPs

 250 gr [388739]

 0.99

 PEtsNAck  
vARkENsoREN

 [29471]

  

1 x 100 0.55

 I AM BoRRElNoot  
vIs of vlEEs

 500 ml [394154/394153] 0.79 

3 ltr [397903/397902]

 2.50

 I AM REEENPoot
 [384609]

 0.59

 I AM BEEf  
hARDER

 1 kg [346912]

 9.95

 I AM kIPstENGEl 
 5 iNch 12,5 cm [69307]

 

1 x 100 0.09

 I AM DUck  
PowDER 

 75 gr [396443]

 0.59
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 PEtcool  
sUPREME MIx 
18 kg [393098]

 
9.99

 PEtcool JUNIoR 
3 kg [393100]

 

2.50  
18 kg [393101]

 

12.95 DE vRIEs MEElwoRMEN 
100 gr 870 ml [390253] 400 gr 3 ltr [390252]

 

1.25   3.95 

 PEtcool 3 kG  
cat  [393102] 
miNi  [393097]

 

2.50 

 GIMcAt kAttENGRAs  
150 gr  [3160] 

1.19 
 GIMDoG fIllEt MEt 
GREEN tEA 60 GR 
chickeN [393548] 
duck [393547]  

 

1.59

 cAttAIl tRAcklEss 
1,8 kg [330244] 

2.99

 I AM BIG BAG sNAcks 
AssoRtI 
zak à 10 st [396901] 

2.99

 hoPPER sElEctIvE 
10 kg  [385637]

 

17.95 
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koEkJEs 
fEstIvAl

adres:  VAN DER MEER Diertotaalgroothandel,  

Hongkongstraat 71,  3047 BR, ROTTERDAM, Telefoon: 010-4370505

email: klantenservice@vdmdtg.nl    web: www.vandermeerdiertotaalgroothandel.nl

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

 www.vANDERMEERRottERDAM.Nl
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.

12.50

 excelleNt gerookte 
kluifjes

 10 kg  [66580]

 excelleNt micromix 
kluifjes

 10 kg  [69315]

 excelleNt miNi  
mergshapes mix

 10 kg  [66593]

 excelleNt merg  
kluifjes

 10 kg  [66595]

 excelleNt kluifjes 4 mix 
10 kg  [66585]

 excelleNt jack jacker 
rollies mix 
10 kg  [66584]


