AANGEPASTE OPENINGSTIJDEN
donderdag 13 mei GESLOTEN
maandag 24 mei GESLOTEN

9

AANBIEDINGen
NUMMER 05.2021

PriJZen geldig van:
1 t/m 31 mei 2021

99
.

!
Huplland
ho !
hup

voetbalshirt
24 cm [100000]			
32 cm [100002]			
40 cm [100004]			

sazzz cuddles leeuw
38 cm [398115]

4.

75

snuffle gift box
Hondenbier met Friet 1100 gr [399701]

4.

99

28 cm [100001]
36 cm [100003]
44 cm [100005]
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petcomfort
crazy tower
kattenrotonde
[391018]

kattenbak easy cat
50x40x40 cm
taupe [88016]

7.

99

3.

49

woefwoef hondenkussen comfort
panama 115x75 cm
Grijs, groen, sage, taupe of zwart [383135/407752/407751/383136/383164]

1049
.

vogelkooi camilla
50x30x57-129 cm
taupe / wit [386052]

32.

50

beaphar
gentle leader
m [30514]

9.
95
9.
25

L

2 25
.

[30515]

knaagdierkooi classic 100
103x63x39,5 cm
grijs/rood [407744]
grijs/groen [407745]

19.

99
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petcomfort
verzorgingshandschoen
[388542]

leverbaar vanaf 5 mei!
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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.

5.

7.

11.

75

49

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

haaienvin tpr
drijvend, 18x18 cm [399759]

4.

25

			

49

49

mooffz
jump & fun set
[376690]

29.

95

Pagina 3

AANBIEDINGen NUMMER 05.2021
PriJZen geldig van: 1 t/m 31 mei 2021

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

biofood premium
quality kat 10 kg
adult fit [391591]
Kitten Pregnant / nursing [391592]
control urinary / sterilised [391593]
senior ageing [391595]

30.

79
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utopia kruiden

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

1.
1.
99					 39
1.
2.
69 				 99

kruidenmix 100 gr [407749]			

caviamix 100 gr [392039]
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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

“Veilig tekenvrij in de buitenlucht
met Tickless Run en Active !”
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.

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.

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.

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.

Dat kan effectief met Tickless! Het bekende merk biedt nu ook twee speciale Ticklessvarianten 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

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.
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petsnack mix
bones
3,5 kg [39675]

11.

49

i am chicken
sticks rond
pens [394152]
1 x50

0.
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20

i am
kipstengels
5 inch [69307]
1 x 100

0.

10

	i am duck twist
13 cm 400 gr [394145]

5.

25

petsnack t-rex
20 cm [89087]

2.

75

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

geperst bot
multi kip
16 cm [397672]

1.

19
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snuffle
snack box 670 gr
hamburger & fries [399704]
fish & chips [399703]
chicken & chips [399705]

4.

99

biokat’s 10 ltr

petcool essential
18 kg [393094]

classic [392967]		 FRESH [392968]

4.

09		

4.

10.

49

25

adaptil halsband
klein 45 cm [338140]

18 .

99

groot 70 cm [48858]

19.

99

feliway classic of friends
verdamper+vulling 48 ml [347662/357358]

16.

99
adaptil
verdamper+vulling 48 ml [349142]

navulling 48 ml [347661/357359]

13 75
.

1699
.

navulling 48 ml [349143]

13 75
.

feliway spray
20 ml [337526]

9.

99

60 ml [338482]

17.

49

adaptil express
anti-stress
10 tbl [395299]

8 75
.
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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

knaagdierkooi indoor2
grijs/blauw of grijs/roze
103x63x39,5 cm [396687/396688]
120x63x39,5 cm [396689/396690]

37.49			 52 99
.

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

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.

www.vandermeerrotterdam.nl

