
AANBIEDINGEN 
NUMMER 07.2021 
PRIJZEN GElDIG vAN: 
1 t/M 31 JUlI 2021

 AqUADoG  
DRINkflEs 
533 ml [387961]

 
3.49

 lAtEx IJsJEs  
12,5 cM 
geel, roze oF lICHTBlAUW  
[406079/406080/406081]

 
3.25

 koElPlAAt klEINE DIEREN 
28x20 Cm [390825]

 
3.25

 ExclUsIEf BIJ vAN DER MEER!
 BIA BED cRoco ZwARt
 orIgInAl en mATrAs
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 pAgInA 2

 lAtEx toEkAN 14 cM  
orAnje, geel oF rood   
[406070/406071/406072]

 1.75

 lAtEx kREEft  
18,5 cM  
BlAUW, lICHTroze oF roze   
[406076/406077/406078]

 3.49

 BIRD BRAIN 42 cM  
FlAmIngo,sTrUIsVogel oF zWAAn   
[67472/67473/67474]

 5.49

 DoG Rocks 
200 gr [88366]

 7.99

 HUGs MAND ovAAl  
61x61x13 cM 
doVe grIjs oF lATTe BrUIn   
[379885/379886]

 9.99

 HoNDENHok ZEUs 50   
53x46x47,5 cM 
grIjs, lICHTBlAUW oF roze   
[352665/360127/360129]

 19.99

 tEGEN GElE PlEkkEN 
IN HEt GAZoN
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pAgInA 3 

 BUNNy EAsy BEDDING 
112x51 cM

 TUrqUoIse  [367860]

 17.95  

 BUNNy NAP tIME BED
 51,8x30,8x21,5 Cm [406274] 

22.50
 HAy cookIEs  
PAARDENBloEM 
200 gr [407825]

 

2.25  
1 kg [407824]

 

3.99  oAt cookIEs
 8 sT [407826] 

3.25

 sNAck BAR
 groenTen [407829] 

Bloemen [407830] 

1.99

 MEADow flowER  
RING

 20 Cm [407827] 

5.99

 NIBBlEs  
sElEctIoN PAck

 100 gr [407828] 

2.89

 GEDRooGDE  
MIxEN 
krUIdenBlAderen 100 gr [407835] 
BloemBlAderen 100 gr [407836]

 

2.15  
5-mIx 75 gr [407837]

 

2.25 
pAAdenBloemBlAderen 100 gr [407834]

 

2.39
     Bloemen mIx 75 gr [407838]

 

2.50

 NIBBlE stIcks 2 st
 Appel/AArdBeI  [407831] 

WorTel/pAArdenBloem [407832] 
BloemBlAderen [407833]

 
2.35
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 BIofooD tABlEttEN 
HoND 55 st

 knoFlook zeeWIer [32463] 
knoFlook pens [43641] 
mInI knoFlook zeeWIer [337639] 
sensITIVe [40214] 
dogBITe [43642]  

1.95

 BIofooD tABlEttEN 
RElAx 100 st

 Hond/kAT [66610]  

1.95

 BIofooD tABlEttEN 
kAt 100 st

 knoFlook zAlm [43647] 
knoFlook nATUrel [69768] 
kATTengrAs AnTI-HAArBAl [39553] 
CATBITe [39552]  

1.95

 yARRAH BRok kAt 
ADUlt 2,4 kG

 kIp [407767] 
VIs [407768]  

10.59

 PEDIGREE DENtAstIx MP
 mInI 7 sT 110 gr [31447] 

1 x 10 0.80

  medIUm 7 sT 180 gr  [79353]  

1 x 10   0.80

 mAxI 7 sT 270 gr   [41095]  

1 x 10   1.39

 PEDIGREE DENtAstIx 
cHEwy cHUNx kIP 68 GR 
mInI [408043] 
mAxI [408044]

 

1 x 5 4.19 

 cAtsAN 
smArT pACk 2x4 lTr [88275]

 

5.15  
HygIene 20 lTr [1366]

 

8.09
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pAgInA 5 

BIA Bed heeft al veel fans, en met de nieuwe BIA Bed Croco-lijn zullen dat er alleen nog 

maar meer worden! BIA-bedden en matrassen staan bekend als dé slaapplek voor de 

hond en komen nu ook met een leuke kunstleren hoes met krokodil-print, de Croco. 

Waarom BIA Bed? goed slapen is voor elke hond van groot belang voor een lang en 

gezond leven. Wist je dat honden wel 12 tot 14 uur per dag slapen? een goed bed is 

daarom essentieel. Het biedt de hond een veilige, eigen plek en zorgt voor een goede 

ondersteuning van het lichaam. zo blijven de spieren en gewrichten gezond en staat de 

hond energiek en soepel op. 

om deze reden is BIA Bed al jaren populair. deze luxe bedden en matrassen hebben 

een kern van freonvrij polyether klasse 1, wat betekent dat het materiaal zelfs is 

goedgekeurd voor het contact met baby’s en kinderen. Het polyether zorgt voor de juiste 

gewichtsverdeling en voorkomt dat de gewrichten van de hond in aanraking met een 

harde ondergrond komen. zo wordt het gehele lichaam ondersteund en kan de hond 

comfortabel slapen én soepel opstaan. ook isoleert polyether optrekkende kou, waardoor 

de hond in zijn BIA Bed een stuk minder last heeft van bijvoorbeeld een koude vloer of 

benchbodem.

BIA Bedden zijn verkrijgbaar als mand en als matras. Het matras is ideaal om te gebruiken 

voor honden die graag languit liggen en is ook bijzonder geschikt als ondergrond in de 

bench. de mand heeft weer andere voordelen: de opstaande rand geeft de hond meer 

steun en een plek om de kop op te leggen. doordat de opstaande rand en het kussen 

één geheel vormen, is het bed erg stabiel en verschuiven de losse onderdelen niet ten 

opzichte van elkaar.

Wat is er zo leuk aan de nieuwe BIA Croco? je was misschien al bekend met de kunstleren 

hoezen van BIA Bed. Het voordeel van kunstleer is dat het naast diervriendelijk ook 

hygiënisch en goed te reinigen is. Vuil en ongedierte blijven niet zitten in kunstleer en 

dankzij de platte en gladde stiknaden kunnen parasieten zich hier niet in verstoppen. 

daarnaast helpt kunstleer de kans op huidproblemen en allergische reacties verminderen. 

dit Croco-bed heeft zo’n hoes van kunstleer, en in dit geval in een leuk patroon van 

‘krokodillenleer’. deze stoere look zorgt voor een stijlvol bed mét alle bekende, positieve 

eigenschappen van BIA!

Voor meer informatie kun je contact opnemen met onze klantenservice via 

klantenservice@vdmdtg.nl of 010-4370505.

“ BIA cRoco, ExclUsIEf vERkRIJGBAAR 
BIJ vAN DER MEER!”

  BIA BED cRoco 
  BIA oRIGINAl cRoco ZwARt 

50 60x50 Cm [407960]  60 70x60 Cm [407961]  

39.99  52.99

  70 85x70 Cm [407962]  80 100x80 Cm [407963] 

  64.99   84.99

 100 120x100 Cm [407964]   

112.50   

 BIA MAtRAs cRoco ZwARt 
BIA 44m 59x44x5 Cm [407965] BIA 50m 73x50x5 Cm [407966] 

20.99  26.99

  BIA 56m 85x56x5 Cm [407967] BIA 66m 105x66x5 Cm [407968] 

  34.99   44.99

 BIA 73m 118x73x5 Cm [407969]   

51.50   



AANBIEDINGEN  NUMMER 07.2021 
PRIJZEN GElDIG vAN:  1 t/M 31 JUlI 2021

 pAgInA 6

 I AM vlEcHt 
EEND/tIlAP

 25,5 Cm 400 gr [388688]

 5.70

 sNUfflE DoG 
PAtAt 

 40 gr [399702]

 
0.69

 I AM lAMB JERky 
 75 gr [396442]

 

0.75

 PEtsNAck 
MUNcHy  
NAtUREl

 5 InCH 12,5 Cm 9-10 mm  [56920]

 2.49 

 I AM lAM 
tRUfflE 

 300 gr [404118]

 1.99

 DoG tREAtZ 
klUIfJEs 4 MIx

 870 ml 380 gr  [365330]

  
1.15

 NEksPIER 20cM 
2 sT [407566]

 

1.50

 PEtsNAck  
kIPPENNEk

 1 kg [101056] 6.00
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 tIcstER  
oMGEvINGssPRAy 
250 ml [407644]

 10.59

 fIPRotEc kAt  
sPot oN 3+1 PIP 
VAnAF 1 kg  [387361]  

9.39

 fIPRotEc sPRAy 
HoND / kAt 
100 ml [383894]

 11.50

 UtoPIA MEElwoRMEN  
1,2 lTr  [386428]  

2.50  

  1 kg  [407708]  

  10.00 

  

 I AM kAvIAAR 
10 gr [391148]

 

0.55  
30 gr [391147]

 

0.95

 fIPRotEc sPot oN 3+1 PIP
 2-10 kg [386863] 10-20 kg [387363] 

11.25  11.99   

 20-40 kg [390179]  

13.75

 ADvANcE  
vEtERINARy DIEts 
kAt 1,5 kG

 UrInAry CAre [89481] 
renAl FAIlUre [89479]  

7. 75

 ADvANcE  
vEtERINARy DIEts 
kAt 1,25 kG

 UrInAry sTress [395118] 
UrInAry sTerIlIzed [395119]  

7. 75

 ADvANcE  
kAt stERIlIZED 1,5 kG

 TUrkey [395102] 
sensITIVe senIor 10+ [395105] 

6.59



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.

koNG wUBBA 
fEstIvAl

 koNG wUBBA fRIENDs 
AssoRtI

 7,5x6,5x28 Cm  [10028] 

3.99

  9x9,5x40,5 Cm [397604] 

  5.49 

 10x11x51 Cm [397603]  

6.75

 koNG wUBBA No stUff 
40x15,5x2 cM

 CHeeTAH, gIrAFFe oF zeBrA  [397515/397516/397517]

 4.75  

 koNG wUBBA fINZ
 BlAUW xl 42x14,5x9 Cm  [390741]

 6.75  

 koNG wUBBA floPPy EARs 
AssoRtI 
24x5x5,5 Cm [89406]  33x8,5x9 Cm [89405]

 

3.99   5.49 

 


