
aangepaste openingstijd 
koopavond i.v.m. de  
avondklok
donderdag 9:00-20:30 uur 

aanBiedingen 
nummer 02.2021 
prijZen geldig van: 
1 t/m 28 feBruari 2021

 valentijn koekhartjes 
Zalm  
350 gr  [368859]

 
1.50

 love cat’s Bag 
speelZak 
50x80 cm [393713]

 
2.50

 doginox draadkooi Zwart
 2 deurs 62x44,5x51,5 cm [380473]  2 deurs 78x49x56,5 cm  [380474]  

19.95     24.95
 

2 deurs 93x57,5x65 cm  [380475]   2 deurs 108,5x70,5x77,5 cm [380476]

 32.95    41.95     
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 orthopedisch matras 
memory Zwart 
70x50x7 cm [391443]

 

19.99  
110x75,5x7 cm [391445]

 

37.50

 naturals little 
hearts

 100 gr [368717] 

0.99

 naturals appel & 
viool niBBle hearts

 6 st [368718] 

1.49

 transportBox  
carry sport  
oud roZe

 48,5x34x32 cm  [396766]

 5.49  

 kong pull-a-partZ 
cheeZy

 6,5x6x23 cm  [402042]

 3.99  

 Bal aan touw  
drijvend  
4,5x4,5x35 cm

 assortI [385810] 

1.49

 twist-tee spoel 
flostouw

 38x9x7 cm [347200] 

2.75

 little nippers  
laugh lamB

 21 cm [393039] 

1.99

 38 cm
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 easypets urine 
odour remover

 500 ml  [407485]

 7.75  

 petcomfort citro 
fris extra 

 5 ltr [100038] 

5.49

 simple solution 
puppy training 
pads 56 st

 55x56 cm  [102748]

 9.49  

 Best for Birds 
pindakaashuisje 
oud hout

 13x15x19,5 cm [89519] 

1.50

 vogelpindakaas
 350 gr [388696] 

0.89

 de vries strooivoer 
deluxe

 3 ltr [388827] 

2.00

 paraplu
 vogels op draad 81,5 cm  [396861]

 3.50
  

hoNdeN reflectereNd 85 cm [396863]

 5.50 
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 geperst 
1,5 kg [398354]

 

6.05  
8 kg [398353]

 

26.19

 yarrah dog  
kippennekken

 150 gr [374857] 

2.79

 yarrah dog  
Bio Bites

 100 gr [374856] 

2.89

 yarrah Bio adult 
dog kip

 10 kg [23907] 

33.99

 Biofood organic  

 pouch Bio menu
 hoNd kalkoeN of ruNd 15x150 gr 

[398355/398357] 

14.15

 kat kIp of ruNd 20x100 gr  
[398359/398361] 

16.85

 Blik Bio menu
 kat kIp of ruNd 12x200 gr [398360/398362] 

18.60

 hoNd kalkoeN of ruNd 12x400 gr  
[398356/398358] 

21.65

 Bio meat 100% kip of rund
 12x200 gr [398363/398365] 

18.60

 12x400 gr [398364/398366] 

24.80

 true instinct  
grain free  
pate 8x70 gr

 ruNd, zalm of vIs  
[399087/399089/395085] 

1 x 8 0.40
 true instinct  
high meat  
filets 8x70 gr

 kIp of zalm [399086/399088] 

1 x 8 0.48

 Biokat’s  
diamond care  
multicat

 8 ltr [390224] 

4.45
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op zoek naar een milieuvriendelijke, hygiënische kattenbakvulling? probeer dan eens 

pipikat veggy! deze plantaardige kattenbakvulling is biologisch afbreekbaar en zeer 

klontvormend en absorberend, zodat de kattenbak altijd fris én gemakkelijk te reinigen is. 

de naam zegt het al: pipikat veggy is een kattenbakvulling geheel op plantaardige 

basis. dit heeft veel voordelen, voor milieu, kat én baas! om te beginnen is de vulling 

100% biologisch afbreekbaar. het kan weggegooid worden bij het groenafval en hoeft 

niet meer apart gesorteerd te worden. pipikat veggy is klontvormend en de klonten die 

vormen door uitwerpselen mogen zelfs door het toilet gespoeld worden. doe dit wel met 

maximaal twee klonten per spoeling. 

pipikat veggy beschikt daarnaast over een zeer groot absorptievermogen. dit zorgt 

ervoor dat de vulling van de bovenste laag klonten vormt zodra deze met vocht in 

aanraking komt. hierdoor blijven het andere grit én de kattenbak daaronder veel schoner 

en kun je de klonten direct uitscheppen. de snelle absorptie zorgt in combinatie met de 

antibacteriële werking van pipikat bovendien dat bacteriën geen kans krijgen en er geen 

nare geurtjes ontstaan. dit maakt een kattenbak met pipikat een hygiënische en frisse 

kattenbak die bij normaal onderhoud tot pas na wel 15 dagen verschoond hoeft te worden. 

In tegenstelling tot veel grit op basis van steentjes of klei is pipikat bovendien door zijn 

plantaardige grondstoffen 100% stofvrij en gemaakt zonder chemische toevoegingen, 

waardoor de vulling geen negatief effect op de luchtwegen van de kat of huisgenoten 

heeft. door de fijne structuur is pipikat ook nog eens zacht voor de poten en blijft het niet 

plakken, wat grit rondom de kattenbak helpt voorkomen. 

klinkt goed, toch? probeer deze maand pipikat voor een gunstige prijs en ervaar de 

voordelen van deze plantaardige kattenbakvulling zelf! 

voor meer informatie kun je contact opnemen met onze klantenservice via 

klantenservice@vdmdtg.nl of 010-4370505.

“pipikat veggy: kattenBakvulling 
op plantaardige Basis!”

  pipikat veggy kattenBakvulling

 Biokat’s  
diamond care  
multicat

 8 ltr [390224] 

4.45

 3 kg  [401897]

 
3.99
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 tasty dental 
sticks 

 700 gr [397501]

 1.99

 i am  
Borrelnoot 
vlees

 500 ml [394153] 0.75

 i am Beef  
harder

 75 cm [346913]

 1.50

 i am duck twist 
400 gr 
20 cm [394146]

 
4.95 

 i am duck  
fillet

 400 gr [394148]

  
4.75

 i am  
dentalstick 
kip/lam/rund

 13 cm 100 st [390152]

 4.75

 petsnack  
Buffelslurf

 12 cm 1 kg [88538] 3.99

 petsnack  
dinoBot  
30 cm [69046] 2.25
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 wanpy jerky  
100 gr

 kIp of eeNd [406009/406014] 

1.39

 wanpy freeZe dried 
40 gr

 ruNder lever, kIppeNborst of  
eeNdeNborst [406019/406020/406021] 

1.59

 wanpy jerky slices 
100 gr

 lam of ruNd [406017/406018] 

1.59

 wanpy chicken 
jerky/cod sandwich

 100 gr [406011] 

1.39

 wanpy chicken 
jerky 100 gr

 strIps of chIps [406010/406022] 

1.39

 wanpy creamy  
lickaBle treat 5 st

 kIp of toNIjN/garNaal [406029/406030] 

1.09

 wanpy freeZe dried 
garnalen

 20 gr [406028] 

1.09

 wanpy soft jerky 
strips 80 gr

 kIp of eeNd [406026/406027] 

1.09

 wanpy chicken 
jerky twist 100 gr

 bIscuIt of calcIum bot [406012/406013] 

1.39

 veggie pet  
sweet potato 100 gr

 bIscuIts of bIscuIts pINda [406032/406033] 

1.39

 wanpy toothBrush 
chews 100 gr

 kIp smaak [406015] 

1.39

 wanpy sausages  
100 gr

 lam of eeNd [406024/406025] 

1.39

 veggie pet  
training Balls 100 gr

 zoete aardappel [406031] 

1.39

 veggie pet  
geknoopt Bot 100 gr

 zoete aardappel [406034] 

1.39

 veggie pet dental 
twist 100 gr

 groeNe thee [406035] 

1.39

 wanpy fish shape 
Bites 100 gr

 zalm [406023] 

1.59



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.

Bankjes 
festival

 sofa rosie 
68,5x68,5x35,5 cm

 lIchtgrIjs of roze  [387059/401844]

 74.95  

 sofa romy 
67,5x40,5x30,5 cm

 blauw, bruIN, grIjs, pewter of rood   
[393393/393395/393391/393394/393392]

 44.95  

 sofa manchester 
113x70x35,5 cm

 grIjs  [401850]

 115.00  

 sofa martine 
86,5x54,5x39,5 cm

 groeN  [393398]

 74.95  

 sofa cookie 
67,5x40,5x25,5 cm

 doNkergrIjs  [401842]

 39.95  


