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VIS & VLEES

HONDENBROK
VOLLEDIG DIERVOEDER VOOR HONDEN VAN
KLEINE TOT MIDDELGROTE RASSEN
VANAF DE LEEFTIJD 1 JAAR.
Goedverteerbaar
Rijkaaneiwitten,vitamines engoedevetten
Zonderkunstmatigetoevoegingen

5KG

BEWEGEN
IN DE
KOU
Soepel bewegen
en beschermde
voetzolen.

GOODBYE
BLUE
MONDAY!

Duik het
nieuwe jaar in

VERHOOG DE

WEERSTAND
Met gezondheidsproducten
voor hond, kat en paard.

GROOT IN DIERBENODIGDHEDEN

GROOT
VOOR
ALLE
DIEREN.
12.000 vierkante meter
met meer dan 10.000
producten. Food en nonfood, niet alleen voor
katten en honden,
maar ook voor vissen,
vogels en knaagdieren.
U heeft dus aan één
adres genoeg voor ál
uw inkopen!

GROOT IN
DISTRIBUTIE
EN SERVICE.
Van Ree wilt haar klanten
snel en goed van dienst zijn.
Daarvoor kunt u altijd contact
opnemen met de verkoop
binnendienst. Mocht er
bijvoorbeeld onverhoopt een
artikel niet leverbaar zijn, dan
krijgt u een passend alternatief
aangeboden. Bijorders
die na 10:00 uur geplaatst
worden, voegen we toe aan
de eerstvolgende nieuwe
order. Wij zien uw orders graag
tegemoet!
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SOEPEL BLIJVEN
		BEWEGEN...
BELANGRIJK
VOOR MENS
EN DIER!
In de
doorbloewinter is de
ding sle
chter

Voedingssupplementen worden
tegenwoordig steeds vaker aan
huisdieren gegeven. Soms met
specifieke klachten als aanleiding,
vaak voor het algeheel welzijn van de
dieren. Zo wordt ook CBD wordt steeds
vaker gebruikt als voedingssupplement
voor onze trouwe viervoeter. Maar
het maakt niet uit waarom CBD als
supplement wordt gebruikt, velen
hebben ontdekt dat hun huisdier geniet
van wat deze stof voor hen doet.

MAGAZINE

HOUD DE HOND WARM!
Dit fijne hondentruitje is met name geschikt
voor honden die nauwelijks een ondervacht
hebben. De fleece trui van Nobby is gemaakt
van microvezel en heeft een bijzonder hoog
draagcomfort. Doordat de trui dicht tegen het
lichaam van de hond aan ligt, kan hij zich vrij
bewegen. Verkrijgbaar in diverse
kleuren en maatvoeringen.
Nobby Hondentrui Teddy
Gemaakt van warme zachte fleecestof.
Met afneembare capuchon. Wasbaar
op 30°C, handwas. Verkrijgbaar in de
kleuren groen, blauw en roze en in
diverse maatvoeringen.
Per stuk vanaf 8.89 17.77

50%
KORTING!

ART.NR.: 0866500, 0866502, 0866504, 0866517
0866518, 0866519, 0866533

eide
Aan bten
kan aar!
draagb

1.

30%

3.

KORTING!

5%

KORTING!
2.

BESCHERM DE VOETZOOLTJES!
Beschermt de voetzolen bij een wandeling,
tegen sneeuw en pekel of heet asfalt. Deze
producten zorgen ervoor dat de voetzolen
minder gevoelig zijn voor kou en warmte.
Honden hebben ook meer grip op
een gladde vloer.
1. FFDPet Fou stick Protect
Wordt geleverd in een display met 12
stuks. Per stuk 2.50 1.75
2. Espree Paw Balm
Inhoud 44 ml. Per stuk 8.49 8.07
3. Phytotreat Potenwax
Inhoud 25 gram. Per stuk 2.19 2.08
ART.NR.: 0443200, 0443520, 0424149

BEWEGEN
IN DE
KOU

GROOT IN DIERBENODIGDHEDEN
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PREMIUM
BEST
VOEDING
BUY!
MET EEN
PREMIUM
RETAIL MARGE!

€

Eurodog en Eurocat zorgen
voor een gezonde spijsvertering,
hebben voedzame en smakelijke
ingrediënten, en dragen bij aan een
sterk immuunsysteem. De voeding
is niet alleen met liefde bereid voor
onze geliefde viervoeters maar ook
met kwalitatief hoogwaardig vers
vlees, fruit, groente en superfoods.
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VOOR KLANTEN DIE OPZOEK
ZIJN NAAR EEN BETER EN
BETAALBAAR
ALTERNATIEF

B

marge
retailer ruim

36%!
Voor honden en
katten van kleine tot
middelgrote rassen
vanaf de leeftijd
1 jaar!

VIS & VLEES

HONDENBROK
VOLLEDIG DIERVOEDER VOOR HONDEN VAN
KLEINE TOT MIDDELGROTE RASSEN
VANAF DE LEEFTIJD 1 JAAR.

5KG

Goedverteerbaar
Rijkaaneiwitten,vitamines engoedevetten
Zonderkunstmatigetoevoegingen

VIS & GEVOGELTE

HONDENBROK
VOLLEDIG DIERVOEDER VOOR HONDEN VAN
KLEINE TOT MIDDELGROTE RASSEN
VANAF DE LEEFTIJD 1 JAAR.

De ingrediënten en
hun werking

5KG

Goedverteerbaar
Rijkaaneiwitten,vitamines engoedevetten
Zonderkunstmatigetoevoegingen

VLEES & GEVOGELTE

HONDENBROK
VOLLEDIG DIERVOEDER VOOR HONDEN VAN
KLEINE TOT MIDDELGROTE RASSEN
VANAF DE LEEFTIJD 1 JAAR.

5KG

Goedverteerbaar
Rijkaaneiwitten,vitamines engoedevetten
Zonderkunstmatigetoevoegingen

Volledige hondenvoeding

De voorouders van honden hadden geen
kunstmatige toevoegingen in hun dieet. De
voeding was rijk aan eiwit, goede vetten,
groente en fruit. Bij Eurodog is de grote
smakelijkheid te danken aan de verse
eiwitten, vitamines en aminozuren.
Het hondenvoer garandeert hoge kwaliteit
die bijdraagt aan de stofwisseling
van de hond. De voeding bevat geen
soja, kunstmatige kleurstoffen of
conserveermiddelen.
Inhoud: 5 kilo
Bruto inkoopprijs: € 5 euro
Consumentenadviesprijs: € 9.99
Art. nr: 0140600, 0140604, 0140602

VLEES, VIS & GEVOGELTE

KATTENBROK
VOLLEDIG DIERVOEDER VOOR KATTEN VAN
KLEINE TOT MIDDELGROTE RASSEN
VANAF DE LEEFTIJD 1 JAAR.

4KG

Goedverteerbaar
Rijkaaneiwitten,vitamines engoedevetten
Zonderkunstmatigetoevoegingen

Volledige kattenvoeding

De oorspronkelijke voedings-behoeften
van katten zijn sinds hun voorouders niet
veranderd. Daarom is er gekozen voor
hoge kwaliteit met meerdere eiwitbronnen
en een geoptimaliseerd vetgehalte. Dit
recept voldoet zelfs aan de strengste
eisen van kieskeurige katten. Eurocat
draagt bij aan de gezondheid en het welzijn
van de harige vriend. De voeding bevat
geen soja, kunstmatige kleurstoffen of
conserveermiddelen.
Inhoud: 4 kilo
Bruto inkoopprijs: € 5 euro
Consumentenadviesprijs: € 9.99
Art. nr: 1121106

Macrogard verbetert de
natuurlijke afweer
Yucca schidigera vermindert
de geur van uitwerpselen
Zalmolie en taurine
ondersteunen een
sterk en gezond hart
Omega-vetzuren ondersteunen
een gezonde huid en
glanzende vacht
Rozemarijn, kurkuma en anijs
ondersteunen bij het gezond
ouder worden
Activemos, cichoreiwortel
en psyllium vezels
ondersteunen een gezonde
spijsvertering

OMDAT WE SAMEN OP DE KLEINTJES LETTEN!
GROOT IN DIERBENODIGDHEDEN
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TRENDWATCHER

RON

Hallo, daar zijn we weer!
Mijn naam is Ron, dé
Trendwatcher van
groothandel Van Ree.
Elke maand zet ik,
samen met mijn Duitse
Dog Luna, de leukste
noviteiten omtrent
dierbenodigdheden voor
u op een rijtje.

Nobby Starsnack
Nobbits

Populaire lekkernij voor knaagdieren met
diverse smaken en vitamine C.
Per stuk 0.93 0.79

Stickies

Bestaan uit vele lekkere ingrediënten en
ondersteunen de natuurlijke behoefte om te
knabbelen. Verkrijgbaar in diverse smaken.
Per stuk 1.55 1.31
ART.NR.: 3231002 (VE12), 3231024 (VE10)

15%

KORTING!

GOODBYE
BLUE
MONDAY!

R

Maandag… vaak heeft iedereen het zwaar op
deze dag. Maar waarom is Blue Monday dan de
meest sombere dag van het jaar?

Nieuwsgierig geworden?
Check dan ons Youtubekanaal en/of meld u aan
voor de nieuwsbrief!
Trendwatcher Van Ree
Inschrijven nieuwsbrief
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15%

KORTING!
Nobby Starsnack
Stickies

Bestaan uit vele lekkere ingrediënten en
ondersteunen de natuurlijke behoefte om te
knabbelen. Verkrijgbaar in diverse smaken.
Per stuk vanaf 1.38 1.17
ART.NR.: 2720112, 2720113 (VE12)

MAGAZINE

De term is afgeleid van het Engelse begrip
‘’feeling blue’’, wat staat voor somber of
neerslachtig. Daarnaast had de kleur blauw
vroeger in de zeilscheepvaart met rouw te
maken. Volgens Britse psycholoog Cliff Arnall is
er een wetenschappelijke formule die aantoont
dat de maandag van de laatste volle week van
januari de meest sombere dag van het jaar
is. Men zou verschillende redenen hebben om
op deze dag somber gestemd te zijn. Om te
voorkomen dat onze gezelschapsdieren hier
ook last van hebben, heeft Van Ree een leuke
selectie blauwe snacks voor de vliegers en
knagers.

VERHOOG DE

WEERSTAND
PUUR is een complete serie gezondheidsproducten voor
hond, kat en paard. De producten zijn samengesteld op
basis van fytotherapie en orthomoleculaire geneeskunde
en worden gemaakt van natuurlijke grondstoffen.
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alleen
de PUUR Sinus
Vanaf heden is
variant.
e
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de alco
verkrijgbaar in
gebruikt
nus wordt veel
Waarom? De Si
en snot
neusuitvloeiing
voor katten met
r moeite
kunnen wat mee
en juist katten
alcohol.
acceptatie van
hebben met de
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TRENDWA
TCHER

RON

PUUR L-Lysine

Verhoogt de weerstand
van het organisme. Sinus
geeft verlichting voor een
doelmatige ademhaling.
Inhoud 50 ml.
Per stuk 11.55

PUUR Echina

Voor een goede
weerstand, stimuleert het
immuunsysteem. Voor de
afvoer van afvalstoffen.
Per stuk 10.54

PUUR Vita-min

Kan preventief worden
gegeven voor een krachtig
immuunsysteem.
Per stuk vanaf 8.57

Activeert het afweersysteem
en is weerstandverhogend.
L-Lysine vervult vele functies
in het lichaam. Het helpt bij
de absorptie van calcium
vanuit het maagdarmkanaal,
bevordert de botaanmaak en
de vorming van collageen.
Per stuk 6.73

ART.NR.: 0443199

ART.NR.: 0443190

ART.NR.: 0443254, 0443253

ART.NR.: 0443194

PUUR Sinus

GROOT IN DIERBENODIGDHEDEN
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Rust

na de
storm
Al het vuurwerk is afgestoken
maar huisdieren blijven bang
voor andere harde geluiden
zoals onweer. Daarnaast zijn
bezoekjes aan de dierenarts,
trimsalons of shows ook
stressvol voor een huisdier. Bij
Van Ree zijn er verschillende
soorten producten die de
stress kunnen verminderen.
Halsbanden, pipetten,
verdampers, tabletten, snoepjes,
of sprays, we hebben het
allemaal!

Beaphar
No stress

Vermindert de stress bij honden en katten
en houdt ze kalm door het rustgevend
effect van het valeriaan extract. Dit
extract is micro-ingekapseld waardoor het
langzaam vrijkomt en langdurig werkzaam
is. Verkrijgbaar in sprays, pipetten,
tabletten en halsbanden.
Per stuk vanaf 3.14
ART.NR.: 1411104, 0424195, 0422051, 1419940, 0422053
1411105
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Adaptil Chew

Werkt ontspannend voor honden in stressvolle situaties.
Deze verbeterde formule zorgt ervoor dat honden
ontspannen zonder hen slaperig te maken. De chews kunnen
slechts 30 minuten op voorhand worden toegediend en het
product bestaat geheel uit natuurlijke ingrediënten; L-theanine,
L-tryptophaan, Thiamine en Colostrum.
Dosering:
• 0 - 15kg: 0,5 kauwsnack
• >15-30kg: 1 kauwsnack
• >30kg: 2 kauwsnacks

PER STUK

21.68
ART.NR.: 0478921

Draai de flacon eenvou
dig op de
verdamper en stop he
m in een
stopcontact daar waar
de katten de
meeste tijd doorbrenge
n. Laat de
verdamper vervolgens
continu aan
staan om de katten on
tspannen te
houden. Wanneer de ka
tten aparte
rustplaatsen/kamers he
bben, dienen
er meerdere verdamp
ers gebruikt
te worden.

TIP VAN

TRENDWA
TCHER

RON

Feliway bevat het beste van
kattenferomonen om alle tekenen
van stress aan te pakken en
katten beter dan ooit te kalmeren!
Het helpt katten zich veilig en
vertrouwd te voelen in huis, biedt
geruststelling en zorgt voor
harmonie tussen meerdere
katten in huis.

Feliway

Verkrijgbaar in Classic, Friends en
Optimum. Per stuk vanaf 18.39
ART.NR.: 1430302, 1430320, 1430303

GROOT IN DIERBENODIGDHEDEN
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REVOLUTIONAIR
KATTENVOEDING!
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MAAK KENNIS MET

1 op de 5 volwassenen is gevoelig voor
kattenallergenen. Maar hoe worden deze
veroorzaakt? Fel d1 is het belangrijkste
kattenallergeen wat een allergische
reactie bij 95% van de mensen die gevoelig
zijn voor kattenallergenen veroorzaakt.
Wij hebben het hier over een eiwit dat
voornamelijk wordt geproduceerd door
speeksel- en talgklieren van katten. Fel
d1 wordt overgedragen op de vacht en
huid wanneer katten zich wassen, en komt
vervolgens via haren en huidschilfers in de
omgeving terecht.
Veel mensen die een kat hebben doen er alles
aan om kattenallergenen uit hun omgeving
te bannen, zoals dagelijks schoonmaken,
meubels stofferen en kleding veelvuldig
wassen. Elke methode heeft zijn beperking
maar nu bestaat er een extra oplossing die
allergenen op haren en huidschilders van
katten kan verminderen!

elijke,
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Pro Plan LiveCl
e premium
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100% complet
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ing die de hoev
dagelijkse voed
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allergenen op ha
voeren
eken dagelijks
katten na drie w
ief met
veilig en effect
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47% verm

Purina Pro Plan
LiveClear

Verkrijgbaar in de varianten:
• Sterilised Junior Kalkoen
• Sterilised Adult Kalkoen
• Sterilised Adult Zalm
• Sterilised Senior Kalkoen
Inhoud zak 1,4 kilo. Verpakt per 6 stuks.
Per stuk 15.79

VERMINDERT
ALLERGENEN
GEMIDDELD MET

WEETJE VA
N

47%!

TRENDWA
TCHER

RON

ART.NR.: 1172846, 1172848, 1172850, 1172854
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Duik het nieuwe
jaar in met
R

NOBBY
OP DEZE PAGINA

20%
KORTING!

Een nieuwjaarsduik wordt rond de
jaarwisseling georganiseerd waarbij
men gezamenlijk het koude open water
in springt. Vooral in Nederland is het
een traditie geworden maar ook andere
landen zoals Duitsland en Canada
organiseren een duik. In de loop van de tijd
is de nieuwjaarsduik uitgegroeid van enkele
excentrieke fanatiekeligen tot een massaal
evenement. Op 1 januari 2014 namen totaal
zo’n 46.000 mensen een nieuwjaarsduik op 125
verschillende locaties in Nederland. Zwemt u
ook het nieuwe jaar tegemoet?

ONZE 6
ZEKERHEDEN.

Nobby
Waterornamenten

Aquarium decoratie van polyresin. Absoluut
niet giftig, de biologische balans van het
aquarium blijft intact. Zowel geschikt voor
zout als zoetwater aquaria.
Per stuk vanaf 4.60 3.68

1. ZEKER VAN
SERVICE
Aquawrak Led
ART.NR.: 4028595

2. ZEKER
PERSOONLIJK
CONTACT
3. ZEKER KEUZE

Scheepswrak met duiker

Wrak met koraal

ART.NR.: 4128649

ART.NR.: 4028513

4. ZEKER 100%
TEVREDENHEID
5. ZEKER EEN
GOEDE PRIJS

Boot

Deco Boot

ART.NR.: 4028225

ART.NR.: 4028025

6. ZEKER
VAKKUNDIG

GROOT IN DIERBENODIGDHEDEN
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VAN HARTE WELKOM BIJ VAN REE!
hard op
tig in Nijkerk en
Ik ben woonach
te gaan
en
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Sinds vorig jaar sept
ember woon ik op
mezelf met als bonu
s kat Brokje die
graag in het huis wilde
blijven wonen.
Vanaf begin 2022 ko
m ik graag bij onze
bestaande en potent
iële klanten in het
zuiden van het land.
Waar ik buiten mijn
werk erg enthousiast
van word is voetbal.
Als hobby bezoek ik
voetbalwedstrijden
over de hele wereld.
Daarnaast ben
ik jeugdscout voor div
erse betaald
voetbalclubs.

CYNTHIA VAN DER LINDEN,
21 JAAR.

Ik ben gek op on
dern
houd ik ervan om emen en sporten. Ook
da
mijn vriendin. Di gjes weg te gaan met
t jaar heb ik mijn
studie aan
het Curio college
in Breda afgero
nd, ik kan
dan ook met trot
s mededelen da
t ik vanaf
1 januari officie
el uw vertegen
woordiger
voor Van Ree m
ag zijn!

NICKY OPHORST,
27 JAAR.

POLLE VAN DEN DOP,
19 JAAR.

WIJ GAAN
NEDERLAND
VEROVEREN!

CASH & CARRY MA, WO & VR GEOPEND TOT 20.00 UUR
OPENINGSTIJDEN CASH & CARRY
MAANDAG		
08:00 TOT 20:00 UUR
DINSDAG		
08:00 TOT 16:00 UUR
WOENSDAG		
08:00 TOT 20:00 UUR
DONDERDAG		
08:00 TOT 16:00 UUR
VRIJDAG		
08:00 TOT 20:00 UUR
BASISWEG 48, 1043 AP AMSTERDAM

LEVERINGEN VANAF:
€ 250,- (EXCL. BTW)

OPENINGSTIJDEN KANTOOR:
MAANDAG T/M VRIJDAG 08.30 - 17.00 UUR
TEL:		
020 44 86 450

FRANCO LEVERINGEN VANAF:
€ 250,- (EXCL. BTW) NON-FOOD ARTIKELEN
€ 550,- (EXCL. BTW) FOOD ARTIKELEN
€ 550,- (EXCL. BTW) FOOD EN NON-FOOD ARTIKELEN

BASISWEG 48, 1043 AP AMSTERDAM
WWW.VANREE.NL

ALLE AANBIEDINGEN GELDEN IN DE GEHELE MAAND JANUARI 2022. ZOLANG DE VOORRAAD STREKT. ALLE PRIJZEN ZIJN EXCLUSIEF BTW. ZETFOUTEN EN PRIJSWIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN. WIJ BEZORGEN DOOR HEEL NEDERLAND.
U BENT VAN HARTE WELKOM IN ONZE ‘WINKEL’.DEZE FOLDER IS MET ZORG SAMENGESTELD. ER KUNNEN ECHTER GEEN RECHTEN ONTLEEND WORDEN AAN DE GENOEMDE GEGEVENS EN NIETS UIT DEZE FOLDER
MAG VERMENIGVULDIGD OF OVERGENOMEN WORDEN ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN VAN REE BV.

GROOT IN DIERBENODIGDHEDEN

