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 sAZZZ cUDDlEs lEEUw
 38 cm  [398115]

 4.75
 

 sNUfflE GIft Box  
Hondenbier met Friet 1100 gr  [399701]

 
4.99

AANGEPAstE oPENINGstIJDEN 
DoNDERDAG 13 MEI GEslotEN 
MAANDAG 24 MEI GEslotEN

 voEtBAlshIRt
 24 cm [100000]   28 cm [100001] 

32 cm [100002]   36 cm [100003] 
40 cm [100004]   44 cm [100005] 

hUP!
hollAND

hUP!
9.99
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 PEtcoMfoRt  
cRAZy towER  
kAttENRotoNDE 
[391018]

 3.49  

 kAttENBAk EAsy cAt  
50x40x40 cM

 taupe  [88016]

 7.99  

 kNAAGDIERkooI clAssIc 100 
103x63x39,5 cM

 grijs/rood [407744] 
grijs/groen [407745] 

19.99 lEvERBAAR vANAf 5 MEI!

 voGElkooI cAMIllA 
50x30x57-129 cM

 taupe / wit  [386052]

 32.50  

 PEtcoMfoRt  
vERZoRGINGshANDschoEN

 [388542] 

2.25

 BEAPhAR  
GENtlE lEADER

 m  [30514]

 9.25  
l  [30515]

 9.95

 woEfwoEf hoNDENkUssEN coMfoRt 
PANAMA 115x75 cM

 grijs, groen, sage, taupe oF zwart [383135/407752/407751/383136/383164] 

10.49
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 DENtA fUN chIckEN 
PoPs hoNDENIJsJE

 naturel oF met sesam  [407746/407747]

 0.69  

 koElMAt Bot lIchtBlAUw
 60x45 cm [407732]  80x65 cm [407733]

 6.75
   11.49 

 tRIxIE coolING koElMAt 
lIchtBlAUw

 40x30 cm [391908]  50x40 cm [391909]

 3.75
   5.49 

65x50 cm [391910]  90x50 cm [391911]

 7.25
   11.49 

 hAAIENvIN tPR
 drijvend, 18x18 cm  [399759]

 4.49  

 MooffZ  
JUMP & fUN sEt  
 [376690]

 
29.95



AANBIEDINGEN  NUMMER 05.2021 
PRIJZEN GElDIG vAN:  1 t/M 31 MEI 2021

 pagina 4

 BIofooD PREMIUM 
qUAlIty kAt 10 kG

 adult Fit  [391591] 
Kitten pregnant / nursing  [391592] 
control urinary / sterilised  [391593] 
senior ageing  [391595]

 30.79  

 yARRAh DoG AlU  
BRokJEs of PAtE  
12x150 GR

 Kip graanvrij, Kip/groenten graanvrij, rund, 
vega/rozenbottel, Kip/zeewier oF  
rund/spirulina   
[385491/385492/385493/385497/385494/385495]

 8.15  

 hoPPER  
sElEctIvE

 10 Kg  [385637]

 17.99  

 UtoPIA kRUIDEN 
brandnetelblad 75 gr [407748]  zomermix 140 gr [392041]

 

1.69     1.99 
Kruidenmix 100 gr [407749]   caviamix 100 gr [392039]

 

1.99     2.39
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Het wordt weer warmer en dat betekent twee dingen: we gaan vaker naar buiten én de 

teken ontwaken weer! wist je dat teken een winterslaap houden in de koude maanden, 

waardoor ze ook lagere temperaturen kunnen doorstaan? al bij temperaturen boven de 

vijf tot tien graden worden de teken weer actief.

 naast een toename van het aantal teken betekent deze stijging van temperatuur ook 

dat wij weer vaker naar buiten gaan. vooral in deze vreemde tijden is wat tijd in de 

buitenlucht doorbrengen een welkome afwisseling voor veel mensen. wandelen, buiten 

sporten, naar het strand of het bos: we zijn er gek op! omdat teken overal voor komen, 

niet alleen in het bos maar ook gewoon in de tuin, in woonwijken en speeltuinen, is het 

zaak je overal te wapenen tegen deze kleine parasieten. een tekenbeet kan immers nare 

gevolgen hebben, zoals de ziekte van lyme of hersenvliesontsteking. voorkomen is dus 

beter dan genezen.

dat kan effectief met tickless! Het bekende merk biedt nu ook twee speciale tickless-

varianten voor hardlopers en mensen die graag actief buiten bezig zijn, namelijk de 

run en de active. de tickless is een klein apparaatje dat gebruik maakt van ultrasone 

geluidsgolven. de geluidsgolven zijn niet waarneembaar voor mensen en andere dieren, 

maar zorgen ervoor dat de teken gedesoriënteerd raken. omdat dit niet prettig is voor 

de teek, wordt deze als het ware ‘afgeweerd’. dit betekent ook dat het apparaatje geen 

giftige stoffen gebruikt: het is dus niet schadelijk voor mens en dier en heeft een lange 

levensduur. Het apparaatje is bovendien oplaadbaar voor bescherming het gehele jaar 

rond. 

de run en active onderscheiden zich van de andere tickless door hun zeer compacte 

formaat en extra stevige bevestiging. de tickless kan zo probleemloos aan bijvoorbeeld 

de schoen bevestigd worden zonder dat de sporter daar last van ondervindt, want de 

run en active zijn zeer licht van gewicht. ook zijn deze twee varianten voorzien van een 

speciaal nachtlichtje, zodat de drager in het donker beter zichtbaar is. omdat de teken 

zich niet laten afschrikken door slecht weer, doet tickless dat ook niet: het apparaatje is 

spatwaterdicht! een eenvoudige, effectieve en volledig milieuvriendelijke manier om jou 

zelf, jouw familie en klanten te beschermen tegen teken.

vergeet ook niet nog even te kijken naar de andere tickless-varianten in ons assortiment. 

met tickless beschermen sporters niet alleen zichzelf, maar ook hun huisdieren, paard of 

kinderen!

voor meer informatie kun je contact opnemen met onze klantenservice via 

klantenservice@vdmdtg.nl of 010-4370505.

“vEIlIG tEkENvRIJ IN DE BUItENlUcht 
MEt tIcklEss RUN EN ActIvE!”

  tIcklEss vooR DIER EN MENs
 tIcklEss hoND/kAt  

beige, bruin oF zwart   
[379959/379960/379958]

 
10.25

 tIcklEss   tIcklEss 
ActIvE   RUN  
groen oF oranje   baby blauw oF neon geel 
[407690/407689]    [407691/407692]

 
16.49   16.49

 UtoPIA kRUIDEN 
brandnetelblad 75 gr [407748]  zomermix 140 gr [392041]

 

1.69     1.99 
Kruidenmix 100 gr [407749]   caviamix 100 gr [392039]

 

1.99     2.39
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 PEtsNAck MIx 
BoNEs

 3,5 Kg [39675]

 11.49

 I AM DUck twIst 
 13 cm 400 gr [394145]

 
5.25

 PEtsNAck t-REx
 20 cm [89087]

 

2.75

 GEPERst Bot 
MUltI kIP

 16 cm [397672] 1.19 

 I AM  
kIPstENGEls

 5 incH [69307]

 1 x 100 0.10

 I AM NAtURAl 
chIPs

 1000 gr [388741]

  
2.99

 PEtsNAck  
GEPERstE stAAf

 10 incH 25,5 cm 20 mm [56911]

 1 x 10 0.58

 I AM chIckEN 
stIcks RoND

 pens [394152] 
1 x50 0.20
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 sNUfflE  
sNAck Box 670 GR 
Hamburger & Fries  [399704] 
FisH & cHips  [399703] 
cHicKen & cHips  [399705]

 4.99  

 PEtcool EssENtIAl
 18 Kg  [393094]

 10.25  

 BIokAt’s 10 ltR 
classic [392967]  FresH [392968]

 

4.09  4.49

 fElIwAy clAssIc of fRIENDs
 verdamper+vulling 48 ml [347662/357358] 

16.99

  navulling 48 ml [347661/357359] 

  13.75 

 fElIwAy sPRAy
 20 ml [337526] 

9.99

  60 ml [338482] 

  17.49 

 ADAPtIl hAlsBAND
 Klein 45 cm [338140] 

18.99

  groot 70 cm [48858] 

  19.99 

 ADAPtIl
 verdamper+vulling 48 ml [349142] 

16.99

  navulling 48 ml [349143] 

  13.75 

 ADAPtIl ExPREss  
ANtI-stREss

 10 tbl [395299] 

8.75
 



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.

kooIEN 
fEstIvAl

lEvERBAAR vANAf 5 MEI!

 kNAAGDIERkooI INDooR2 
GRIJs/BlAUw of GRIJs/RoZE

 103x63x39,5 cm [396687/396688] 120x63x39,5 cm [396689/396690] 

37.49   52.99

 hAMstERkooI tRIPlEx  
47,5x29x51 cM 
grijs/blauw oF grijs/roze  [396683/396684]

 
24.99

 hAMstERkooI vIsIoN 
55x28x38 cM

 grijs/blauw oF grijs/roze  [396681/396682]

 16.99  


