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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!
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We hebben allen
verschillende opvattingen
over CBD maar veel lijken
geen antwoord te hebben
op: waar CBD voor gebruikt
kan worden?
Het is belangrijk om te weten wat CBD is.
Cannabidiol is 1 van de 100 plantaardige
cannabinoïden die wordt aangetroffen in de
cannabis-sativa plant. De verwarring ontstaat
vaak tussen hennep en marihuana. Hennep

bevat veel CBD, maar niet genoeg THC om
een ‘high’ gevoel te geven. Onderzoek heeft
aangetoond dat cannabinoïden effect hebben
op veel processen in het lichaam, waaronder
slaap, stemming en eetlust. Net als voor de
mens, kan de spanning voor de feestdagen
het leven van een huisdier moeilijk maken.
Omdat het endocannabinoïde-systeem een
belangrijke signaalgever is voor deze stress,
zou CBD een cruciale rol kunnen spelen in het
kalmeren van het huisdier.

RELAXED DE
FEESTDAGEN IN?
BEGIN DAN NU MET
DRUPPELEN!
Hoewel huisdieren niet kunnen praten over
de gezondheidsvoordelen van CBD, zeggen
de onderzoeken genoeg. Als onze harige
vriendjes dit geweldige plantenbestanddeel
van Natupet™ binnen krijgen, is het belangrijk
dat het consequent wordt ingenomen.

R

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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25%
KORTING!
25%
KORTING!
Nobby
Comfort Tuig Cover

De basisuitrusting van een hond omvat een stevig harnas
dat geschikt is voor dagelijks gebruik. Het tuigje overtuigt
niet alleen door zijn draagcomfort, maar is ook bijzonder
zacht voor vacht en huid van de hond. Het kan snel en
eenvoudig worden aangetrokken met twee kliksluitingen
op de heupgordel. De heupgordel is verstelbaar en kan
daarom individueel worden aangepast. De tuigjes zijn
verkrijgbaar in diverse maatvoeringen en kleuren.
Per stuk vanaf 9.72 7.29

Nobby
Trainingslijn Reflect

ART.NR.: 0664161, 0664162, 0664167, 0664168, 0664170, 0664171,
0664173, 0664174, 0664176, 0664179

ART.NR.: 0601424, 0601436
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Ook bij slecht weer moet de lijn betrouwbaar zijn. Deze
drievoudig verstelbare riem heeft ingeweven reflectorstrips
om zichtbaar te blijven en een veilig gevoel bij het uitgaan te
geven. Per stuk vanaf 10.06 7.55

Oud is goud!

Grijze
haren...
ik?

Als mensen besluiten een hond te
adopteren, neigen ze vaak naar een puppy.
Veel seniorhonden wachten daarom lang
op een nieuw baasje. Honden op leeftijd
worden vaker geëuthanaseerd. De hele
maand november staat in het teken van de
adoptie van oudere dieren. Het adopteren
van een ouder huisdier heeft voordelen;
zo zijn ze rustiger en hebben niet constant
aandacht nodig. Oudere dieren verdienen
ook een kans!
Het is belangrijk dat oudere honden voeding
krijgen die bij hun past. Mocht de hond
moeite hebben met kauwen, week dan de
brokjes in lauw water om ze zachter te
maken en de geur te versterken.

Smolke
Senior
De Senior-lijn is een compleet, premium voer van
Smølke, geschikt voor oudere honden. Verkrijgbaar
in zakken van 3 en 12 kilo. Per stuk vanaf 8.19
• Mini, voor kleine rassen tot 10 kg met een
leeftijd vanaf 8 jaar. Speciaal om aan de lagere
energiebehoefte van de oudere hond te voldoen
bevat dit voer minder energie, waardoor het
gewicht op het juiste niveau blijft.
• Medium, voor middelgrote rassen van 10 tot 30 kg
met een leeftijd vanaf 7 jaar. Het voer is zeer goed
verteerbaar door de hoogwaardige eiwitten.
• Maxi, voor grote rassen vanaf 30 kg met een
leeftijd vanaf 6 jaar. Om de spieren en gewrichten
soepel te houden is er glucosamine en chondroïtine
aan de brok toegevoegd. Dit voer is vrij van
toegevoegde suikers en kunstmatige geur-,
kleur- en smaakstoffen.
ART.NR.: 0103365, 0103367, 0103377, 0103383, 0103389, 0103397

GROOT IN DIERBENODIGDHEDEN
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PER STUK
VANAF 1.34

1.

25

Lucky Stars

Lucky Stars zijn zachte hondensnacks in de vorm
van sterretjes. Lucky Stars zijn perfect te geven
als traktatie of beloning. De snacks zijn gemaakt
van 100% natuurlijke ingrediënten en zijn vrij van
conserveermiddelen en kleurstoffen. Verpakt per
15 stuks. Per stuk 1.34 1.25
ART.NR.: 0310769 (VE15)

Gravy Bones

De 3 cm lange knapperige gravy bones zijn
erg populair. Ze worden geleverd in een zak
van 150 gram en hebben een ambachtelijke
uitstraling. Verkrijgbaar in de smaak kip of
rund. Verpakt per 15 stuks. Per stuk 1.34 1.25
ART.NR.: 0310767, 0310768 (VE15)

Marrow Bones

Big Macarons Chews

ART.NR.: 0310774, 0310775, 0310776, 0310777 (VE15)

ART.NR.: 0310770, 0310771, 0310772, 0310773 (VE15)

De zachte koeken zijn verkrijgbaar in diverse
smaken en zijn super leuk om cadeau te geven!
Een heerlijke traktatie, als beloning of gewoon
als extra aanvulling op de dagelijkse maaltijd.
Verpakt per 15 stuks. Per stuk 1.34 1.25
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Alsof we in Parijs zijn! Met deze heerlijke
macarons van TREATZ beleeft de hond een echte
smaaksensatie. De grote macarons zijn lekker
zacht en verkrijgbaar in diverse smaken. Dat wordt
smullen. Verpakt per 15 stuks. Per stuk 1.56 1.45

TRENDWATCHER

RON

1 1 november

IS DE DAG

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.

Sint-Maarten, een feestdag waarbij kinderen langs de deuren gaan
met lampionnen voor snoep. Maar wat vieren we eigenlijk? Wij vieren
het feest omdat de heilige Martinus van Tours, ook wel bekend als
Sint Maarten, de helft van zijn mantel aan een bedelaar gaf. Volgens
de legende was deze bedelaar een belichaming van Jezus. Er gaan
verschillende verhalen rond over de lampionnen. Zo is men ervan
overtuigd dat Martinus een periode in de stad heeft geleefd maar
op een vroege ochtend was vertrokken zonder terug te keren. De
inwoners gingen de donkere straten met lichtjes af, op zoek naar
Martinus. Sint Maarten wordt dus ieder jaar herdacht door
met lichtjes langs de deuren te gaan.

Small Macarons Chews

Salami Soft Chews

De kleine macarons zijn uniek op de markt. Deze
premium zachte traktatie met onweerstaanbare
rund of pinda smaak zijn de perfecte aanvulling op
de normale voeding voor de hond. Verpakt per 15
stuks. Per stuk 1.34 1.25

Beloon de viervoeter met de salami schijfjes
van TREATZ. Deze heerlijke ronde salami snacks
hebben een zachte bite. De TREATZ salami bestaat
voor 100% uit natuurlijke ingrediënten en is vrij van
kleurstoffen en conserveermiddelen. Verpakt per 15
stuks. Per stuk 1.34 1.25

ART.NR.: 0310764, 0310766 (VE15)

ART.NR.: 0310778, 0310779 (VE15)

GROOT IN DIERBENODIGDHEDEN

Nieuwsgierig geworden?
Check dan ons Youtubekanaal en/of meld u aan
voor de nieuwsbrief!
Trendwatcher Van Ree
Inschrijven nieuwsbrief
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EEN HOTDOG
VOOR DE DOG?
De feestmaanden komen eraan en ook onze trouwe
metgezellen verdienen het om verwend te worden met
culinaire hoogstandjes. Hiernaast volgt een recept wat mooi
gepresenteerd kan worden in een van de Nobby voerbakken.

Eetbak Two Tone

Deze antislip roestvrijstalen
kom is verkrijgbaar in diverse
maatvoeringen en kan zowel thuis
als onderweg gebruikt worden. De
antislip rand vermindert het
wegklotsen van water bij het
drinken. Per stuk vanaf 2.29 1.83
ART.NR.: 0573556, 0573557, 0573558

Eetbak Stripe

De eetbak is aan de binnekant
voorzien van een poedercoating. De
roestvrijstalen buitenkant maakt het
eenvoudig om schoon te maken. Per
stuk vanaf 2.29 1.83
ART.NR.: 0573649, 0573651, 0573653

Eetbak Mister
Eetbak Nobly

De uitneembare roestvrijstalen
kommen zijn eenvoudig schoon
te maken. De kom is antislip en
vaatwasmachinebestendig en
daarom ideaal om toe te voegen aan
elke basisuitrusting, zowel thuis als
onderweg. De schaal is verkrijgbaar
in diverse kleuren en maatvoeringen.
Per stuk vanaf 4.09 3.27
ART.NR.: 0733080, 0733081, 0733096, 0733097

Het roestvrije staal is gecombineerd
met het elegante design van de
“Mister” schaal. De eet bak kan
uit de melamine behuizing worden
gehaald. De mogelijkheid tot
vaatwasmachinereiniging is bijzonder
praktisch voor dagelijks gebruik. Per
stuk vanaf 4.48 3.58
ART.NR.: 0273315, 0273316

NOBBY
EETBAKKEN
OP DEZE PAGINA

20%
KORTING!
R
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TIP VAN

Hotdogs

Ingrediënten:
120 g rundvlees
120 g lamsvlees
1 middelgrote aardappel
50 g broccoliroosjes
50 g bloemkoolroosjes
½ liter water

TRENDWA
TCHER

RON

Voorbereiding:
1. Was de aardappelen, broccoli en bloemkool en schil
de aardappelen.
2. Verdeel de broccoli en bloemkool in kleine roosjes
en laat ze met de aardappelen in ½ liter water
ca. 10 minuten koken.
3. Snijd het vlees in hapklare stukjes en bak ze
lichtjes in een verwarmde pan.
4. Voeg vervolgens het vlees toe aan de groente en
kook alles opnieuw gedurende 10 minuten tot het
vlees gaar is.
5. Laat het gerecht afkoelen voordat u het aan
de hond geeft.

Broccoli zit
boordevol
vitaminen
en
caloriearm mineralen, is
en zit vol v
ezels
om de spijs
ver tering o
p ga
te houden.
Honden ku ng
nnen
veilig alle v
ormen
van broccol
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Garantie
op groen

Active

Deze heerlijke, tarwevrije HighEnergy brok van BIOFOOD zit
vol met hoogwaardige kip en is
geschikt voor normale tot actieve
honden. Per stuk 28.45
ART.NR.: 0140360

Giant Lam & Rijst

Dit voer bevat een perfect
calcium- en energiegehalte voor het
ondersteunen van de botten en gewrichten. Doordat de brok groter is
dan ander brokken van BIOFOOD is dit
voer zeer geschikt voor grote rassen,
omdat de tanden verzorgd worden
en een optimale voedselopname
gegarandeerd wordt.
Per stuk 26.95

Sensitive Lam & Rijst

Deze heerlijke brok van BIOFOOD zit
vol met goed verteerbare en hoogwaardige eiwitten, koolhydraten, vetten, vitaminen en mineralen zorgt dit
voer een perfecte vertering, gezonde
huid en vacht, goede ontlasting en
algemene conditie. Per stuk 28.45
ART.NR.: 0140366

NU BIJ
(CONSUMENTEN)
AANKOOP VAN TWEE
VERPAKKINGEN
VOER (12,5 KG) EEN

GRATIS
VOERTON!

ART.NR.: 0140380

Biofood

Puppy

Dit product is licht voor de maag en
bevat johannesbrood en bietenpulp
voor een gezonde spijsvertering en
evenwichtige darmflora. De hond
zal er prachtig verzorgd uitzien
dankzij de omega-3-vetzuren uit de
zalmolie. Per stuk 26.95
ART.NR.: 0140350

Senior

Naast de hoofdingrediënten bevat
deze brok een verlaagd eiwitgehalte
en aangepaste hoeveelheid mineralen, die de nieren van oudere honden
beschermen. Dankzij het toegevoegde supplement BIOFOOD Souplesse
blijven de spieren en gewrichten
soepel en wordt de opbouw van
botten en een sterk beenderstelsel
bevorderd. Per stuk 26.95

Adult

Deze brok bevat onder andere
cranberry, wat veel antioxidanten,
mineralen en vitaminen bevat en de
zoutwateralg spirulina, wat naast
mineralen en vitaminen ook essentiële amino- en vetzuren bevat.
Per stuk 25.95

Bij elke hondenvoeding bepaalt de herkomst en
de samenstelling van de grondstoffen de kwaliteit
van het product. Voor een goede gezondheid
van de hond en een optimale vertering zijn
uitgebalanceerde premium en pure grondstoffen
in de voeding noodzakelijk. BIOFOOD bevat
gecertificeerde biologische grondstoffen afkomstig
van biologische boeren. De optimale dagelijkse
hoeveelheid essentiële premium voedingsstoffen,
waaronder eiwitten, vetten, koolhydraten,
vitaminen en mineralen, dragen bij aan een goede
gezondheid van de hond.

ART.NR.: 0140320

ART.NR.: 0140340
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BioKat’s
Al meer dan 30 jaar zet Biokat’s zich in voor
hoogwaardige kattenbakvulling. Biokat’s staat
voor 100% natuurlijke kattenhygiëne, comfort en
combineert geurbinding met milieuvriendelijkheid.
Inmiddels is Biokat’s overgegaan naar papieren
zakken. Ze besparen hier ongeveer 400 kilometer
plastic per jaar mee, dit is de afstand van Groningen
naar Brussel!
Maar wat is er dan zo bijzonder aan het
duurzaamheidsconcept van Biokat’s?
100% natuurklei
Drooginstallatie
80% ledverlichting
Elektrische vorkheftrucks
Eigen warmtekrachtcentrale
Korte leveringstrajecten

Nieuw
design!

Deo Pearls Spring

Classic 3 in 1

ART.NR.: 1533003

ART.NR.: 1532036, 1532051

Deo Pearls Spring onderscheidt
zich door de AromaProtect
Formula™. Deze kapselt op
betrouwbare wijze onaangename
geurtjes in. Raak betoverd door de
unieke combinatie van pas gemaaid
gras en ochtenddauw.
Per stuk 5.60

Biokat’s Classic bestaat uit 3
verschillende korrelgroottes. De
grote korrels absorberen vloeistoffen
en geuren. De medium korrels
nestelen zich vast en geven de klont
een stabiele houvast. De kleinste
korrels verhogen de reikwijdte.
Per stuk vanaf 5.14

Classic Fresh 3 in 1

Biokat’s Classic fresh is een
grofkorrelige klontvormende
kattenbakvulling gemaakt
van puur natuurlijke klei.
Deze kattenbakvulling sluit de
onaangename geuren op een
betrouwbare manier in en de geurige
lentegeur komt vrij.
Per stuk vanaf 5.29

Diamond Care Classic

Diamond Care Classic Fresh

Deze kattenbakvulling biedt extra,
uiterst effectieve bescherming tegen
onaangename geurtjes dankzij de
zuivere actieve kool, gemaakt van
kokosnootschalen. Aloë Vera wordt
over het kattengrit gesproeid om
extra verzorging te bieden.
Per stuk 6.11

Diamond Care bevat zuiver
natuurlijke actieve kool voor een
uiterst effectieve geurbinding
en Aloë Vera voor een milde
verzorging. Door de speciale fysische
eigenschappen worden geurstoffen
vastgebonden aan de actieve kool.
Per stuk 6.11

ART.NR.: 1533012

ART.NR.: 1533022

ART.NR.: 1532058, 1532064

GROOT IN DIERBENODIGDHEDEN
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ZO BLIJFT DE GELIEFDE
VIERVOETER UIT DE
KERSTBOOM!
•
ennaalden
Wist u dat denn
honden
giftig zijn voor
en katten?

•
•
•
•

WEETJE VA
N

TRENDWA
TCHER

Plaats de boom op een strategische plek
waar de kat minder snel bij kan.
Zorg dat de kat niet kan zien dat de boom
versierd wordt.
Leg citrusschillen in of rondom de kerstboom.
Leg aluminiumfolie iets gekreukt rond de
kerstboom.
Gebruik veilige, onbreekbare decoratie
zonder lintjes of engelenhaar.
Helpen deze tips niet? Maak de boom dan
onaantrekkelijk met de Beaphar Keep Off
spray, deze spray heeft een onaangename
geur voor katten.

RON

ART.NR.: 1411093
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ART.NR.: 0379251, 0559963, 0310871, 0310872, 0372362, 0300144, 0350437

ART.NR.: 0750587, 0750588, 0650637, 0750586, 0559964

ART.NR.: 1650630, 680737, 1350438, 1650631, 1650649

BLINKENDE KERSTBALLEN,
GLINSTERENDE SLINGERS
EN FONKELENDE LICHTJES
BEKIJK SNEL ONZE LEUKE
KERST COLLECTIE
OP VANREE.NL!
Kerst display
+ 16 Treatz

Treatz heeft een schattige
lijn hondensnoepjes
gecreëerd die onder de
kerstboom passen. De
display bevat:
• 4x kleine macarons rund
• 4x kleine macarons pinda
• 4x mergbotten rund
• 4x lucky sterren kip
Per stuk 29.92
ART.NR.: 0310889

ONZE 6
ZEKERHEDEN.
1. ZEKER VAN
SERVICE
2. ZEKER
PERSOONLIJK
CONTACT
3. ZEKER KEUZE
4. ZEKER 100%%
TEVREDENHEID
5. ZEKER EEN
GOEDE PRIJS
6. ZEKER
VAKKUNDIG

GROOT IN DIERBENODIGDHEDEN
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BESTE MAANDELIJKSE DEALS!
HAMSTEREN
De winter komt eraan, dit betekent
hamsteren! Niet alleen hamsters
hamsteren, ook de gaai, muis, mol en de
eekhoorn doen hier aan mee. De wangzak
wordt dan gebruikt om voedsel in op te
slaan en naar de opslag plaats te brengen.
Hier kunnen hamsters het onverstoord
opeten. Met deze artikelen zijn hamsters
helemaal klaar voor de winter.

ALLES OP
DEZE PAGINA

10%
KORTING!

MPS
Hamsterkooi

Geef de hamster een waar
speelparadijs met deze
hamsterkooi. De kooi heeft een
uitzichtpunt, een plateau met een
ladder en een rad. Doordat de
kooi transparant is, is de hamster
van alle kanten te bewonderen.
De bovenkant van de kooi kan
verwijderd worden, wat het
schoonmaken zeer gemakkelijk
maakt! Per stuk 15.83 14.25
ART.NR.: 3406305

Laa
de hamstetr
langer danniet
10
minuten in
de bal!
Nobby
Woodland Boot

Nobby
Knaag Stro Vruchten

Deze decoratieve bodembedekker
voor in de knaagdierkooi
is gemaakt van natuurlijke
materialen. De vrolijke kleuren
zorgen voor een leuke aankleding
van de kooi. Verpakt per 8 stuks.
Per stuk 1.85 1.67

Deze boot uit de serie Woodland
van Nobby is geschikt als speel- en
klimobject voor kleine knaagdieren.
De boot heeft verschillende gaten,
waardoor het zeer interessant is
voor dieren om te ontdekken. Deze
boot heeft een afmeting van 35 x 15
x 28 cm. Per stuk 12.99 11.69

Nobby
Speelbal Hamster

ART.NR.: 3331658

ART.NR.: 3225575

ART.NR.: 3225452, 3225453

ART.NR.: 3294038

Out of Africa
Houtsnippers

Geef een knaagdier veel bewegingsvrijheid buiten de kooi zonder
dat deze kan ontsnappen. Door de
hamster in deze bal te plaatsen kan
hij de hele kamer door rollen. Dit
is goed voor de beweging en gaat
verveling tegen.
Per stuk vanaf 3.29 2.96

Knabbelplezier en mondhygiëne
in één. De Nobby houten
knaagvruchten van stro is een
andere vorm van een knaagspeeltje
voor uw knaagdier. Het helpt uw
knaagdier om gezonde en korte
tanden te behouden. Verpakt per
3 stuks. Per stuk 2.45 2.21

CASH & CARRY MA, WO & VR GEOPEND TOT 21.00 UUR
OPENINGSTIJDEN CASH & CARRY
MAANDAG		
08:00 TOT 21:00 UUR
DINSDAG		
08:00 TOT 16:00 UUR
WOENSDAG		
08:00 TOT 21:00 UUR
DONDERDAG		
08:00 TOT 16:00 UUR
VRIJDAG		
08:00 TOT 21:00 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 NOVEMBER 2021. 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.
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