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 ScRAtch & NEwtoN  
IcE PoD koElSchIJf 
21 cm [359695]

 
4.75

 tARhoNG voERBAk
 GooD DoG MElAMINE
 17x17x6 cM 950 Ml 

indigo blauw [405919]

 wit taupe [405920]

 turquoise [405921]

 
4.25

 woEfwoEf hoNDENkUSSEN
 loUNGE vElvEt 

80x55 cm 

 roze/geel/taupe/grijs/groen

 [409498/409499/409502/409505/409508]

 
19.95 

 100x68 cm 

 geel/taupe/grijs/groen/oranje

 [409500/409503/409506/409509/409511]

 
29.95 

 120x90 cm 

 geel/taupe/grijs/groen/oranje

 [409501/409504/409507/409510/409512]

 
39.95 
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 koElMAt
 lEMUR GRoEN
 50x40 cm [410195] 

6.50 

  65x50 cm [410196] 

  9.75

 90x50 cm [410197]  

12.50

 AqUA toy tUMBlER
 tPR ASSoRtI
 8 cm [404367] 

1. 49 

  12 cm [404368] 

  3.59  

  DIvERSE cRocI  hAlSBAND hoND
 lEMUR GRoEN
 28-44x1,5 cm [410161] 

4.25 

  32-50x2 cm [410160] 

  4.50
 hoNDENtUIG

 lEMUR GRoEN
 35-45 cm [410164] 

7.75 

  42-55 cm [410163] 

  8.75

 BEloNINGSZAkJE
 lEMUR GRoEN
 6x4 cm [410178] 

3.99 

 koElMAt
 cool BREEZE toRtUGA
 65x50 cm [398489] 

5.99 

  90x50 cm [398490] 

  8.95

 hAwAIIAANSE
 BloEMENkEttING
 50 cm [410158] 

0.79 

  70 cm [410159] 

  0.85

 hoNDENRIEM
 lEMUR GRoEN
 150x1,9 cm [410162] 

3.99 
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 IMAc kAttENBAk
 EASy cAt 2ND lIfE
 50x40x40 cM
 antraciet [395609] 

blauw [395610] 

6.99 

 PEtcoMfoRt kAttENBAk
 UItlooPMAt xl
 55x75 cm [391511] 

7.50 

 tRIxIE kRABPAAl AvA
 wIt/GRIJS
 39x39x86 cm [386592] 

74.95 

 tRIxIE SNAck PoPPER
 wIt
 21x12x10 cm [398695] 

7.75 

 hoNDENStREtchER
 cAMoUflAGE GRIJS
 tot 35 kG
 80x80x30 cm [408149] 

21.49 

 IMAc hoNDENhok
 ZEUS 53x46x47,5 cM
 licHtblauw [360127] 

roze [360129] 

20.99 

 hAPPy fAcES
 PlUchE SMIlEy
 29x26x8 cM
 blauw [67552] 

rood [67553] 
geel [67554] 

2.50 
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 UtoPIA 
 hoNDENkAAS
 8x10 gr [410781] 

2.99 

 BIokAt’S clASSIc
 3 IN 1 ExtRA
 14 ltr [410733] 

7.99 

 lIly’S kItchEN hoND
 70 GR
 best ever mini beef burger [399126] 

cHomp-away cHicken bites [399127] 
simply glorious cHicken jerky [399128] 
migHty duck mini jerky [399129] 
scrumptious duck & venison sausages [399130] 
cracking pork & apple sausages [409628] 
cHicken & salmon nibbles puppy [409629] 
turkey & wHite fisH bites senior [409630] 

1.65 

 lIly’S kItchEN kAt
 60 GR
 salmon treats [409475] 

cHicken treats [409476] 

1.25 

 yARRAh kAt
 DRooGvoER 
 2,4 kG
 bio brokken kip [407767] 

bio brokken vis [407768] 

11.99 

  adult graanvrij kip/vis [407766] 

  13.75
 yARRAh kAt

 StERIlISED
 GRAIN fREE
 700 gr [402185] 

4.99 

  2 kg [407769] 

  13.99

 BIofooD oRGANIc kAt 
BlIk 12x200 GR

 biomenu kip of rund [398360/398362] 
bio meat 100% kip of rund [398363/398365] 

19.99

 BIofooD oRGANIc 
PoUch BIo MENU

 Hond kalkoen of rund 15x150 gr  
[398355/398357] 

15.95

 kat kip of rund 20x100 gr  
[398359/398361] 

18.99

 BIofooD oRGANIc 
GEPERSt hoND

 8 kg [398353]  

29.49

 BIofooD oRGANIc hoND 
BlIk 12x400 GR

 biomenu kalkoen of rund  
[398356/398358] 

24.50

 bio meat 100% kip of rund 
[398364/398366] 

27.95
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op zoek naar revolutionair, milieuvriendelijk én plantaardig hondenvoer? maak kennis 

met pawr! pawr is een nederlands bedrijf opgericht door voedingsdeskundige fia in 

samenwerking met haar vader, voedingsdeskundige en dierenarts erik. geschokt door de 

slechte kwaliteit van de gemiddelde hondenbrok en gesteund door eriks ruime ervaring 

met plantaardig voeren, maakten ze het hun missie om een plantaardig hondenvoer te 

ontwikkelen dat vriendelijker was voor de hond én de planeet. want wist je dat maar 

liefst 20% van al het vlees en vis naar honden- en kattenvoeding gaat? veel hiervan is 

bovendien afvalvlees van slechte kwaliteit dat ook nog eens overmatig bewerkt is. fia 

vond dat dit anders moest kunnen. na twee jaar recepten perfectioneren was pawr 

geboren: een lijn van plantaardige voeding die beter is dan de huidige bruine brok. 

pawr is plantaardig, diervriendelijk en milieuvriendelijk. zelfs de verpakking van pawr 

is 100% recyclebaar! met plantaardig voeren worden bovendien tal van dierenlevens 

gespaard en worden er veel minder broeikasgassen uitgestoten. ook voor de gezondheid 

van de hond is zo’n dieet bevorderlijk: alle varianten van pawr bevatten de beste 

groenten en superfoods. denk aan rijke ingrediënten als erwten, brocolli, courgette, 

pompoen, wortel, biet en pastinaak aangevuld met bijvoorbeeld quinoa en lijnzaad. deze 

superfoods zitten boordevol natuurlijke vezels, vitaminen en mineralen die een positief 

effect hebben op de vertering en algehele welzijn van de hond. ze zorgen voor een fitte 

hond met sterke botten en spieren, een goed immuunsysteem en een prachtige vacht. 

extra bijzonder is dat alle pawr-recepten zijn uitgevoerd in diner-vorm: dit betekent dat 

aan de maaltijd warm water wordt toegevoegd om deze te laten weken, waardoor een 

semi-natvoer ontstaat dat ook bijzonder geschikt is voor honden die niet van brokken 

houden of die niet goed kunnen kauwen. bovendien helpt het aanbieden van dergelijke 

voeding om de hond gehydrateerd te houden. om deze reden kun je pawr ook perfect 

als afwisseling geven, en de hond zo een ‘flexiterriër’ maken. zo kan bijvoorbeeld twee 

keer per week de normale brokken vervangen voor pawr, waardoor je de hond het beste 

van plantaardig en dierlijk kunt bieden én bijdraagt aan een gezondere planeet. pawr is 

echter compleet en daardoor ook geschikt om te geven als volledige voeding, dé uitkomst 

voor honden die reageren op dierlijke eiwitten of voor baasjes die liever geen vlees 

voeren! 

meer informatie: neem contact op met onze klantenservice via klantenservice@vdmtg.nl

PAwR: PlANtAARDIG PowER voER 
vooR ‘flExItERRIëRS’

  PAwR PlANtAARDIG hoNDENvoER 
 

 BIokAt’S clASSIc
 3 IN 1 ExtRA
 14 ltr [410733] 

7.99 

 BEEt BooStER 750GR
 met rode biet, pastinaak, bonen en wortel   

[410903]

 6.17  

 GolDEN Glow 750GR
 met pompoen, maÏs, wortel en boekweit   

[410904]

 6.17  

 GREEN GloRy 750GR
 met broccoli, erwten, courgette en quinoa   

[410905]

 6.17  
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 PEtSNAck 
BUffElloNG 
10-12 cm 1 kg [43894]

 5.00

 PEtSNAck 
PENS 
12-15 cm 500 gr [56951]

 2.75

 PEtSNAck 
 kIPPENNEk 

1 kg [101056]

 5.99

 BUffAlo oREN 
MEt vlEES lARGE 
1x25 
25 st [347567]

 0.35 P/S

 PEtSNAck 
GEPERStE RING 
1x3 
6 incH 15 cm [56922]

 1.49P/S

 I AM chIPS wIt 
2 kg [394885]

 10.99
 I AM GEPERStE 
StAAf MEt kIP

 1x10 
10 incH 25,5 cm [89129]

 0.50 P/S

 I AM hERtENPoot 
[384611]]

 1.75
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 UtoPIA Soft BoNES
 450 GR
 kip [408605] 

lam [408606] 
rund [408607] 
vis [408608] 

2.25 

  insect [408609] 

  2.39

 I AM vEGGIE StARS 
17 cm 20 st [410073] 

7.99 

 I AM chIckEN 
StIckS RoND

 25 St
 kip [410065] 

lam [410066] 
pens [410067] 

6.49 

 I AM PENS StARS
 17 cm 20 st [410068] 

7.99 

  12 cm 45 st [410069] 

  8.49 

 I AM StIckS
 fRIcANDEl 75 St
 kip [410070] 

lam [410071] 
pens [410072] 

6.75 

 RoSEwooD
 DoUBlE wooDRoll
   16x6,5x6,5 cm [367827] 

3.49   

 BUNNy NAtURE
 cRUNcy cRAckERS
 50 GR
 peterselie [365882] 

rode biet [365883] 
wortel [365884] 
appel [365885] 
fruit [398541] 

 banaan [398543] 
kruiden [398544] 

1.49

 tRIxIE AGIlIty SEt  
hoRDE MEt RING

 28x12x26 cm [407911] 

8.49 

 UtoPIA GEhAkSElDE
 tABAkStElEN
 3,5 ltr [386426] 

2.50 
 tRIxIE NAtURA kNAAGDIERREN

 MEt BESchERMNEt
 120x58 cm [381292] 

28.99 
 BUNNy NAtURE

 SNUfflEBoARD
 hoUt MEt SISAl
   24,5x24,5x10,8 cm [407586] 

12.50   



adres:  VAN DER MEER Diertotaalgroothandel,  

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

email: klantenservice@vdmdtg.nl

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

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

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

oNGEwENStE BEEStJES

fEStIvAl
 BEAPhAR 

 vlooIENSPRAy
 400 ml[26562] 

5.99
 AtAxxA SPot-oN hoND

 3 PIPEttEN PERMEthRINE
 EN IMIDAcloPRID
 < 4kg 200 mg/40 mg [409905] 

10.25 

  4-10 kg 500 mg/100 mg [409906] 

10.75

 10-25 kg 1250 mg/250 mg [409907] 

12.49 

  > 25 kg 2000 mg/400 mg [409908] 

  13.75

 PANAcUR hoND/kAt
 10 tBl
  250 mg [98150] 

5.99 

  500 mg [98151] 

9.99

 MIlBEMAx 
 oNtwoRMING 
 2x2 tBl
 pup/Hond small [52266] 

 

6.79 

   Hond large [52260] 
 kat large [52264] 

15.99 

  

 JANSSEN flUBENol kh 
 hoND/kAt
 7,5 ml[2854] 

5.00


