aangepaste openingstijden

14-16 dec. 07.00-20.00 uur geopend
23 dec. 20.00 uur gesloten
24 dec. 16.00 uur gesloten
AANBIEDINGen
25-26 dec. gesloten
NUMMER 12.2021
31 dec. 16.00 uur gesloten
PriJZen geldig van:
1 jan. 2022 gesloten
1 t/m 21 december 2021

bia bed mand
croco zwart
BIA-50 60X50X12 CM [407960]		

BIA-60 70X60X15 cm [407961]

39.95			 49.95
95			
95
64.
79.
109.95

bIA-70 85X70X15 CM [407962]		bIA-80 100X80X15 CM [407963]

BIA-100 120X100X15 cm [407964]

bia bed maTRAS
croco zwart
BIA 44M 59X44X5 CM [407965]		

23.95			 29.95
95
34.
bIA 56M 85X56X5 CM [407967]		

TRIXIE ADVENT KALENDER
HOND
30X3,5X34 CM [399644]

2.

50

CUPID & COMET
ADVENT KALENDER
SNUFFELMAT
[408776]

6.

BIA 50M 73X50X5 cm [407966]

75

Wij wensen je prettige feestdagen
en een ondernemend 2022!

AANBIEDINGen NUMMER 12.2021
PriJZen geldig van: 1 t/m 21 december 2021

cupid & comet
	advent kalender
hond [399466]
kat [399467]

2.

85		

CROCI KRABHUIS GEMBERKOEK
KARTON
50x35x42 cm [408728]

995		
.

Cupid & Comet Muis In
	Theekopje Pluche
17x13x6 cm [408785]

3 25		
.

Happy Pet Crinkle
hondenspeelgoed
snoozy beer 21x14x2 cm [408848]

3 49
.

CUPID & COMET
	SQUEAKY RENDIER BAL
21x11x24 cm [408768]

4 49		
.

cuddles rendier 31x13,5x8,5 cm [408840]

4.

99 			

Cupid & Comet
Rendier Gebreid
34x20x10 cm [408771]

5.

49		
Croci Kerstsuprise Bal 8 cm
assorti [408737]

199		
.

Croci Kalkoen Met Vulling
26x16,5x10 cm [408729]
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649		
.

AANBIEDINGen NUMMER 12.2021

Cupid & Comet
Meaty Selectiebox
175 gr [399471]

PriJZen geldig van: 1 t/m 21 december 2021

4 99		
.

Cupid & Comet
Kaasplankje
hond 200 gr [399469]
Cupid & Comet
Meatball Deli Selection
kip/ kalkoen/eend 350 gr [408741]

4 49		
.

675		
.

Croci Xmas Snackfiguren
Choco
90 gr 2 st [408740]

199		
.

Cupid & Comet
Kerstdiner Kerstsok
hond [387409]

4 99		
.

Trixie Xmas Cookie Hearts
300 gr [408875]

199		
.

trixie xmas snacks 140 gr
mini hearts met kip [408874]
kitty stars met lam [408876]

149		
.
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AANBIEDINGen NUMMER 12.2021
biofood tabletten
hond 55 st
knoflook zeewier [32463]
mini knoflook zeewier [337639]
sensitive [40214]
knoflook pens [43641]
dogbite [43642]

189
.

PriJZen geldig van: 1 t/m 21 december 2021

biofood tabletten
kat 100 st
catbite [39552]
kattengras anti-haarbal [39553]
knoflook zalm [43647]
knoflook naturel [69768]
relax hond/kat [66610]

dogstar
trainers
850 ml
pens [382988]
kip [382989]
colourmix [382990]
lam [382991]

1.

89

1.

89

ACANA HIGH-PROTEIN
DOG TREATS 100 GR
TURKEY [409480]
PORK [409481]
	CHICKEN [409482]
BEEF [409483]

189
.

yarrah dog
vegetarische koekjes 500 gr [15906]

2 49
.

Bio Kippennekken 150 gr [374857]

2 75
.

Bio Mini Bites 100 gr [374856]

2 85
. 			

pedigree dentastix 105-pack
medium [409612]

1599
.
maxi [409613]

1949		
.

Inaba Churu cat
56 gr
tuna [409661]
tuna/chicken [409662]
chicken [409663]
tuna/scallop [409664]
chicken/scallop [409665]
tuna/salmon [409666]
chicken/cheese [409667]
chicken/shrimp [409668]
chicken/crab [409669]

149
.

Inaba Churu dog
56 gr
chicken [409670]
chicken/tuna [409671]
chicken/salmon [409672]
chicken/cheese [409673]
chicken/vegetable [409674]

149
.
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PriJZen geldig van: 1 t/m 21 december 2021

Naturals Festive Fruit
Kerstboom
11,5 cm [212802]

3.

25		

Cupid & Comet Naturals
Advent Snack Boom
70 gr [408756]

549		
.

Cupid & Comet Naturals
	Christmas Cookie Salad
120 gr [408754]

2 25		
.

Cupid & Comet
Naturals
Kerstboompjes
bes/wortel/kokos 6 st [408751]

159		
.

Cupid & Comet
Naturals Kerst
Allsortz Knaagsnacks
150 gr [408752]

2 49		
.

“ feestelijk

snacken voor
knagers tijdens de kerst!”
Vieren de knagers van jouw klanten ook kerst mee? Kerst is een feest voor het hele
gezin, dus ook voor alle konijnen, cavia’s, hamsters, muizen, ratten en gerbils. Laat jouw
klanten hun dier ook verwennen met feestelijke én gezonde traktaties van Rosewood.
Wat te denken van de leuke Naturals Festive Fruit Kerstboom? Deze knaagsnack in de
vorm van een kerstboom is samengesteld met heerlijke natuurlijke ingrediënten, zoals
peterselie, appel en kokosnoot. Door de kerstboom hoog in de kooi op te hangen, wordt
het dier ook nog eens tot activiteit uitgedaagd en wordt verveling tegen gegaan. Om
mooi in shape te blijven tijdens de feestdagen!

Ook lekker om aan te knagen zijn de Cupid & Comet kerstboompjes met bes, wortel en
kokos, verpakt per zes stuks. Leuk voor onder de boom met de feestdagen én goed voor
het onderhouden van het gebit, omdat knagen aan deze stevige kerstboompjes de tanden
op correcte wijze helpt af te slijten.
Liever een kleinere beloning geven? Dat kan met de Cupid & Comet Allsortz knaagsnacks,

een selectie van smakelijke kerstkoekjes en sneeuwballetjes uit natuurlijke ingrediënten
zoals erwtenvlokken, wortel, kokosnoot, biet en peterselie. Een ideale snack als
tussendoortje of beloning!

Wil je heel december een feest maken? Kies dan voor de leuke Cupid & Comet Advent
Snack Boom. Zoals het een echte ‘adventkalender’ betaamd, bevat deze leuke kartonnen
kerstboom een smakelijke snack voor elke dag van december, tot de kerst. De knaagsticks
komen in vier verschillende varianten, belegd met bijvoorbeeld kokos, bloemblaadjes of
wortel, en hebben een basis van erwtenvlokken, pepermunt, peterselie en paardenbloem.
De boom zelf is gemaakt van gras-papier en mag ook aangeknaagd worden: ideaal om op
eerste kerstdag, na het verorberen van alle sticks, te vullen met hooi om het dier lekker
bezig te houden wanneer het baasje tijdens de feestdagen op visite is!
Voor meer informatie kun je contact opnemen met onze klantenservice via
klantenservice@vdmdtg.nl of 010-4370505.
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i am konijnenoor met haar
1 kg [376661]

i am eendennek
1 kg [384605]

superchew
turkey small
250 gr [395710]

I am chips met
kip
400 gr [406150]

14.

99

3.

25
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12.

99

6.

49

	i am staaf zalm
10 inch zak 10 st [89127]

6.

49

soft lamb
jerky slices
100 gr [406017]

1.

49

	geperst bot
multi kip
21 cm [397673]

1.

99

crunchy bone
biscuit
2 kg [409534]

2.

99

AANBIEDINGen NUMMER 12.2021
PriJZen geldig van: 1 t/m 21 december 2021

bunny nature
my little sweetheart 30 gr
paardenbloem [365886]
bosvrucht [365887]
meelworm [365888]

099
.

burgess excel
appelsnacks 80 gr [396814]
knaagsticks 90 gr [396815]

179
.

zalmolie
1000 ml [41106]

6.

95

snuffle gift box
dog beer met patat 1100 gr [399701]

4.

99

snuffle dog beer
fles 25 cl
kip of rund smaak [399697/399698]

0.

99

Advance
Veterinary diets
weight balance
12 kg [408012]

3150
.

snuffle dog beer
blik 25 cl
kip of rund smaak [399699/399700]

0.

99

burgess kat adult
rijk aan
schotse zalm
1,5 kg [351079]

3 99
.

advance
veterinary diets
urinary sterilized
1,25 kg [395119]

7.49

7,5 kg [395120]

2699
.
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l
a
v
i
t
s
fe
luxury fleece deken
70x48 cm [408674]

hondenmand
silver fluff
52 cm [402136]

11.
99
15.
50

66 cm [402137]

6.
49
10.
95

110x75 cm [408675]

	kattenmand iglo teddy
38x38x40 cm
bruin of grijs [382929/368503]

14.

50

sofa romy
67,5x40,5x30,5 cm
grijs [393391]
rood [393392]
blauw [393393]
tin grijs [393394]
lichtbruin [393395]

52.

50

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 20:00 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

