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NUMMER 11.2020 
PRIJZEN GElDIG vAN: 
1 t/M 30 NovEMBER 2020

 kERstDEkEN flEEcE  
AssoRtI

 100x70 cm [393580]

 2.75
  

150x100 cm [393581]

 3.85

 sPARkly  
ANtlERs

 s/m 30 cm [399526]

 2.99
  

m/l 34 cm [399527]

 3.35

 sANtA sAck DEN 
hAMstERhUIs

 12x12x13 cm [399480]

 5.99
 

 Posh Pooch wIJN 
 rose of wit 250 ml [379539/379538]

 1.99
  

AANGEPAstE oPENINGstIJDEN 
ZAtERDAG 7 NovEMBER GEslotEN
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 BIG hEAD  
RENDIER of sANtA

 23x15x11 cm / 23x12x12 cm [393500/393501] 

3.49

 sNEEUwBAl 10 cM
 assorti [393564] 

1.15

 kERstMAN, RENDIER of 
sNEEUwPoP 16-22 cM 

 assorti [393565] 

3.25

 voERBAk hoND 
ho-ho-ho 

 [393587] 

3.20

 klok 25 cM
 goldeN retriever, cavalier, 

jack russell of rottweiler 
[399361/399362/399363/399364] 

3.49

 kERstBAl 8 cM
 diverse priNts [401860 t/m 401878] 

1.99

 kERstPlAcEMAt 
42x30 cM 
diverse priNts [401884 tm 401891] 

0.99

 kERstsokkEN hoND 
36-41 [401894] 
42-45 [401895] 

2.49
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 RENDIER hARNAs/JAs 
DREss UP

 [387454] 

5.75

 kERstMUts  
MEt BAARD

 32 cm [393522] 

3.25

 41 cm [393521] 

3.50

 GURMPy cAt  
kERstlIchtJEs  
hENGEl

 [380502] 

3.99

 xMAs RENDIER  
42 cM

 assorti [393566] 

4.95

 kAlkoEN  
MEt kRooN GoUD

 31x25x13 cm [399528] 

5.75

 hAlsBAND MEt DoEk 
hohoho

 30-40x2 cm [393574] 

3.45

  37-47x2 cm [393575] 

  3.95 

 45-55x2,5 cm [393576]  

4.95

 kERstMANNENPAk
 30, 35 of 45 cm [393577/393578/393579] 

4.95

 cRINklEs tURkEy
 33x30x5 cm [399522] 

3.79

 koNG coZIE 
 REINDEER  

15,5x10x5 cm [399436] 

5.25

 koNG wUBBA flAtZ 
sANtA

 48,5 cm [399438] 

5.69

 klok 25 cM
 goldeN retriever, cavalier, 

jack russell of rottweiler 
[399361/399362/399363/399364] 

3.49
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 BIofooD GEPERst 
 lam/rijst premium 5 kg [379273] 

  10.39 

lam/rijst premium 13,5 kg [340760] 

  24.45 

adult 13,5 kg [380057] 

21.69

 sEREsto vlooIEN- tEkENBAND 
hoNd s of kat [87425/87426]

 

21.99  
hoNd l [87427]

 

26.99

 I AM MINI  
RUNDkNIkkERs

 500 gr  [368663]

 1.99  
 DoG tREAtZ INIMINI PUP 
3 MIx 

 1600 gr  [390907]

 1.99  

 cAtIsfActIoNs
 kaas, zalm, kip, ruNd, eeNd, mix zalm&kaas 

of mix kip&eeNd 

0.78

 PERfEct fIt 1,4 kG
 adult kip, iNdoor, active ruNd of 

seNsitive 

5.36

 DoG tREAtZ koEkJEs
 jack jack rollies 1700 gr  [390902] 

iNimiNi puppy 3 mix 1600 gr  [390907]
 micromix kluifjes 1500 gr  [390904]
 iNimiNi wit 1500 gr  [390906]

 2.99  
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Bezoek onze dogs Boutique, voor al jouw hondenkleding! met gepaste trots nodigen wij 

jouw uit in onze gloednieuwe hondenboutique, die tot de nok gevuld is met de nieuwste 

en leukste hondenkleding voor viervoeters in alle soorten en maten. 

de populariteit van hondenkleding heeft de laatste jaren een enorme vlucht genomen. 

want wees eerlijk, ook jouw klanten willen toch dat hun hond comfortabel en fashionble 

voor de dag komt? of jouw klanten hun hond nu willen beschermen tegen de regen, de 

kou, of het gewoon leuk vinden als hun hond er stijlvol uitziet, bij de dogs Boutique van 

van der meer kan het allemaal. 

in onze splinternieuwe, overzichtelijk opgezette hondenboutique vind je voor ieder wat 

wils. aan de rekken kleding vind je niet alleen de bekende toppers zoals regenjassen 

en winterjassen van merken zoals zolux en trixie, maar ook de nieuwste en origineelste 

items van het italiaanse bedrijf croci. croci is een snel groeiend merk dat unieke 

designerkleding voor honden maakt. er zijn stoere tweezijdige jassen om de hond warm 

te houden tijdens de winter, maar ook vrolijke regenjassen, jassen van tweed en zelfs 

(imitatie)bontjassen. maar ook bieden wij moderne jassen, met handige details als 

afneembare capuchons en reflecterende lijnen voor goede zichtbaarheid.

voor minder koude dagen of voor binnenhuis kunnen jouw klanten ook kiezen uit een 

ruim assortiment hondentruien en -shirts. en wat denk je voor de combinaties van tuigjes 

en kleding in één? geen lagen meer over elkaar heen aantrekken, maar hup, direct warm 

én veilig naar buiten! en de show steel je natuurlijk alleen met de juiste accessoires, dus 

vergeet niet ook een kijkje te nemen bij de originele mutsen, baretten, sokken en brillen. 

voor kerst en oud en nieuw zijn er ook weer leuke vlinderdassen voor de hond te krijgen, 

verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen. 

Bezoek snel onze dogs Boutique voor jouw assortiment hondenkleding en accessoires! 

Niet in de gelegenheid om langs te komen? je kunt ook in onze webshop kijken onder 

‘hond -> kleding’ voor het volledige aanbod!

voor meer informatie kun je contact opnemen met onze klantenservice via 

klantenservice@vdmdtg.nl of 010-4370505.

“DE DoGs BoUtIqUE: vooR AllE 
hoNDENklEDING EN AccEssoIREs!”

  DoGs BoUtIqUE

 ZolUx JAs  
URBAN DowN

 verkrijgBaar iN Blauw, geel, rood eN zwart 
mateN 25, 30, 35, 40 eN 45 cm

 

vaNaf  13.95

 cRocI JAs GolDEN EyE
 mateN 25, 30, 35, 40 eN 45 cm 

vaNaf  15.65

 cRocI MUts  
GolDEN EyE

 mateN 8 eN 11 cm 

 6.85
 cRocI BRIl  
MotoDoG

 20x9 cm [407335] 

 7.39

 cRocI BowtIE loRD 
ZwARt

 8 cm eN 14 cm [407442/407443] 

2.29

 cRocI tRUI EcRU
 mateN 20, 25, 30, 35, 40, 45 eN 50 cm 

vaNaf  14.95

 cRocI JAs chAlEt  
IMItAtIE BoNt

 mateN 20, 25, 30, 35 eN 40 cm 

vaNaf  21.50

 tRIxIE JAs PARIs
 verkrijgBaar iN roze eN Beige 

mateN 30, 33, 36, 40 eN 45 cm 

vaNaf  7.95
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 chRIstMAs  
tURkEy BItEs 

 40 gr [380496]

 0.79

 chIckEN cANDy 
cANEs 

 90 gr [399475]

 
1.89

 tURkEy twIsts
 8 st 85 gr [393416]

 1.89

 MUNchy  
kERstfIGUREN

 8 st 7,5 cm [365314] 1.95 

 I AM DUo MIx 
BooMPJEs

 500 gr [296351]

 
1.49

 sAlMoN BItEs
 40 gr [387419]

  
0.79

 REINDEER  
vEGGIE chEw

 60 gr [399555]

 1.65

 chEEsE  
BIscUIts

 40 gr [387420] 0.83
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 chRIstMAs DINNER 
stockING hoND

 [387409] 

3.69

 tURkEy BItEs 
100 gr [387414] 

1.99

 chRIstMAs  
sAlMoN BItEs

 40 gr [380485] 

0.83

 chRIstMAs DINNER 
stockING kAt

 [387410] 

3.50

 tURkEy stRIPs  
kAt

 40 gr [387423] 

0.83

 chEEsE stIcks  
kAt

 40 gr [393417] 

0.83
 PREMIo GoosE coINs

 50 gr [399648] 

1.15

 MERRy chRIstMAs 
sNAcks hoND

 156 gr [399646] 

1.79

 MERRy chRIstMAs 
sNAcks hoND

 200 gr [399647] 

2.95



adres:  VAN DER MEER Diertotaalgroothandel,  

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

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

opeNiNgstijdeN: MAANDAG, VRijDAG ..................................................07:00 TOT 18:00 uuR

 DiNsDAG, wOENsDAG .............................................09:00 TOT 18:00 uuR 

 DONDERDAG .........................................................................09:00 TOT 21:30 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.

cADEAUtJEs 
fEstIvAl

 tx9 sMARt  
voERAUtoMAAt

 2,8 ltr  [398646]

 99.00  

 tx9  
voERAUtoMAAt

 2,8 ltr  [398645]

 59.99  

 tx8 sMARt  
voERAUtoMAAt

 4,3 ltr  [398644]

 109.00  

 tx8  
voERAUtoMAAt

 4,3 ltr  [398643]

 52.50  

 tRIxIE fIEtskAR 
ZwARt / RooD

 80x75x86 cm  [380846]

 99.99  

 sINt sURPRIsE 400 GR of 
kERst cADEAU 300 GR  
[382461/382462]

 2.50  


