AANBIEDINGen
NUMMER 08.2022

PriJZen geldig van:
1 t/m 31 AUGUSTUS 2022

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

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
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diverse croci

HALSBAND HOND
	LEMUR GROEN
28-44X1,5 CM [410161]

4 25
.

KOELMAT
	LEMUR GROEN
50X40 CM [410195]

6.

32-50X2 CM [410160]

50

4.

50

65X50 CM [410196]

975
.

HONDENTUIG
	LEMUR GROEN
35-45 CM [410164]

7.75

42-55 CM [410163]

8 75
.

90X50 Cm [410197]

12 50
.

beloningszakje
	LEMUR GROEN
6x4 CM [410178]

3 .99

HONDENriem
	LEMUR GROEN
150x1,9 CM [410162]

3.

99

HAWAIIAANSE
BLOEMENKETTING
50 CM [410158]

0.

79

70 CM [410159]

0.85

aqua toy tumbler
tpr assorti
8 cm [404367]

1.

49

12 cm [404368]

3.

59

KOELMAT
	COOL BREEZE TORTUGA
65x50 CM [398489]

5.99

90X50 CM [398490]

8.

95
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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 SNACK POPPER
	WIT
21X12X10 CM [398695]

7.75

TRIXIE KRABPAAL AVA
	WIT/GRIJS
39X39X86 CM [386592]

74 95
.

HAPPY FACES
PLUCHE SMILEY
29X26X8 CM
BLAUW [67552]
ROOD [67553]
GEEL [67554]

2 .50

IMAC HONDENHOK
ZEUS 53X46X47,5 CM
LICHTBLAUW [360127]
ROZE [360129]

20.

99

HONDENSTRETCHER
	CAMOUFLAGE GRIJS
	TOT 35 KG
80X80X30 CM [408149]

21.49
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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]

lily’s kitchen kat
60 gr
salmon treats [409475]
chicken treats [409476]

125
.

165
.

utopia
hondenkaas
8X10 gr [410781]

2 99
.

yArrah kat
	droogvoer
2,4 kg
bio brokken kip [407767]
bio brokken vis [407768]

biokat’s classic
3 in 1 extra
14 ltr [410733]

11.

99

7.99

adult graanvrij kip/vis [407766]

13 .

75

yArrah kat
	sterilised
	grain free
700 gr [402185]

4.

99

2 kg [407769]

13 .99

biofood organic
geperst hond
8 kg [398353]

29.

49

biofood organic
pouch bio menu
hond kalkoen of rund 15x150 gr
[398355/398357]

1595
.

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

18 .

99

biofood organic hond
blik 12x400 gr
biomenu kalkoen of rund
[398356/398358]

24 .

50

biofood organic kat
blik 12x200 gr
biomenu kip of rund [398360/398362]
bio meat 100% kip of rund [398363/398365]
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1999
.

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

27.

95
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pawr plantaardig hondenvoer
GOLDEN GLOW 750gr
MET POMPOEN, MAÏS, WORTEL EN BOEKWEIT
[410904]

6.

17

beet booster 750gr
MET RODE BIET, PASTINAAK, BONEN EN WORTEL
[410903]

6.

17

GREEN GLORY 750gr
MET BROCCOLI, ERWTEN, COURGETTE EN QUINOA
[410905]

6.

17

pawr: plantaardig power voer
voor ‘flexiterriërs’
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
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PETSNACK
pens

PETSNACK
buffellong

2.

10-12 cm 1 kg [43894]

5.

I AM HERTENPOOT

PETSNACK
geperste ring
1x3

12-15 cm 500 gr [56951]

75

[384611]]

1.

75
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00

6 inch 15 cm [56922]

1.

49

p/s

buffalo oren
PETSNACK
met vlees large 	KIPPENNEK
1x25
1 kg [101056]

25 st [347567]

0.

35

p/s

i am geperste
staaf met kip
1x10

10 inch 25,5 cm [89129]

0.

50 p/s

5.

99

i am chips wit

2 kg [394885]

10.

99
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I am veggie stars
17 cm 20 st [410073]

utopia soft bones
450 gr
kip [408605]
lam [408606]
rund [408607]
vis [408608]

7.

99

I am pens stars
17 cm 20 st [410068]

7.99

12 cm 45 st [410069]

2.

8 .49

25

insect [408609]

2 .39

I am sticks
fricandel 75 st
kip [410070]
lam [410071]
pens [410072]

I am chicken
sticks rond
25 st
kip [410065]
lam [410066]
pens [410067]

675
.

6.

49

bunny nature
cruncy crackers
50 gr
peterselie [365882]
rode biet [365883]
wortel [365884]
appel [365885]
fruit [398541]
banaan [398543]
kruiden [398544]

rosewood
	dOUBLE WOODROLL
16X6,5X6,5 CM [367827]

3 .49			

149
.

utopia gehakselde
tabakstelen
3,5 ltr [386426]

2 50
.

bunny nature
	snuffleboard
hout met sisal
24,5X24,5X10,8 CM [407586]

trixie natura knaagdierren
	met beschermnet
120x58 CM [381292]

28 .99

12 .50			

trixie agility set
horde met ring
28X12X26 CM [407911]

849
.
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jes
t
bees
e
t
ens
ongew

l
a
v
i
t
f es
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.

milbemax
ontworming
2x2 tbl
pup/hond small [52266]

99

500 mg [98151]

6.79

9.99

hond large [52260]
kat large [52264]

15.

99

janssen flubenol kh
hond/kat
7,5 ml[2854]

5.00
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

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

