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    Fijne 
Feestdagen!

GOEDE 
VOORNEMENS
Samen fit
& actief!

Een frisse start 
van het jaar!

Daar zit 
een luchtje 

aan…



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! 

12.000 vierkante meter 
met meer dan 10.000 
producten. Food en non-
food, 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 
VOOR 
ALLE
DIEREN.
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Met oudjaarsavond voor de deur is de angst 
voor vuurwerk een groot probleem. Voor 
veel huisdierbezitters kan deze avond een 
gecompliceerde onderneming worden. 
Zou CBD voor huisdieren dan een goede 
overweging zijn? 

Niet iedereen weet wat ze van CBD moeten 
vinden en hoe of voor wie deze stof echt 
bedoeld is. CBD kan gebruikt worden bij de 
behandeling van verschillende aanvallen. De 
stof staat vooral bekend om zijn kalmerende 
effecten op huisdieren. Bij het kopen van 
CBD voor een huisdier is het belangrijk om 
naar het etiket te kijken. Bij Natupet™ bent 
u er altijd van verzekerd dat er geen THC 
in de CBD-producten zit. Herhaling is de 
sleutel bij CBD. Begin daarom een aantal 
weken van tevoren met het toedienen. Plaats 
de druppelaar op de tong van het huisdier, 
hierdoor kan de CBD-olie in de bloedbaan van 
het huisdier worden opgenomen. 

Mocht het huisdier het idee van een 
druppelaar in de bek niet leuk vinden, kies 
dan voor de kalmerende traktatie of druppel 
de olie over het eten. 

MAAR GROEIT 
DE INTERESSE 

VOOR CBD MEE?

Klassieke muziek kan een huisdier ook kalmeren. Zo zit het probleem met vuurwerk niet in het volume van het geluid maar dat het onvoorspelbaar is. De klassieke muziek kan de onvoorspelbare knallen overtreffen. 

RON

TIP VAN
TRENDWATCHER

 DE KANS 
OP FEESTELIJKE 
   KNALLEN VERGROOT

https://www.vanree.nl/scripts/product_search.asp?drpSearchCategory=0&drpBrands=&txtSearch=natupet&btnSubmit=Zoeken
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In de wintermaanden is het niet altijd fijn 
weer om buiten te spelen. Gelukkig zijn er 
genoeg indooractiviteiten te bedenken voor 
dieren om alleen te doen, of samen met het 
baasje. Spelen gaat verveling tegen en is 
goed voor lichaam en geest. Samen spelen 
versterkt de band tussen het dier en de 
eigenaar.

Men vermoedt dat hondenweer is ontstaan 
door de uitdrukking: “Weer om er geen hond 
door te jagen.” Een andere verklaring zou zijn 
dat de uitdrukking een verbastering is van 
‘onte weer’. Ont is een oud woord voor slecht/
smerig en komt nu alleen nog voor in dialecten. 
De Engelsen hebben ook een dierverwante 
uitspraak die op het weer slaat: “It’s raining 
cats and dogs’’. Dit bedoelen ze gelukkig niet 
letterlijk, de Nederlandse vertaling luidt: 
het regent pijpenstelen, oftewel een hevige 
regenbui. 
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Nobby
Vogelkooi 
Speelsinaasappel 
Vrolijk gekleurde 
kooispeelgoed. Gemaakt van 
hout, plastic en sisal. Eenvoudig 
te bevestigen door middel van 
de haak. Afmetingen: 21x9 cm. 
Verpakt per 3 stuks.
Per stuk 3.37 1.69

ART.NR.: 2731660
Nobby
Knaagdierketting Hout
Knaagdierspeelgoed gemaakt 
van onbehandeld hout. Kan 
opgehangen of neergelegd worden. 
Tevens ideaal voor tandverzorging. 
25 cm lang. Verpakt per 3 stuks. 
Per stuk 2.07 1.66

ART.NR.: 3225478

Nobby
Kattenspeelplaats 
Muis
Uren vermaak voor katten 
met een pluche muis (7 cm) 
met veren en ratel. Magneten 
in de bodem en in de muis, 
dit zorgt ervoor dat de muis 
ongecontroleerd beweegt. Dit 
triggert het jachtinstinct van 
de kat. Het krabgedeelte is 
gemaakt van sisal. 
Per stuk 12.80 6.40

ART.NR.: 1663267

Nobby
Knaagdier 
Speel- en voederbal
Lang snackvermaak voor 
knaagdieren, geschikt voor hooi, 
groenvoer of snacks. Verticale 
spijlen voor gemakkelijke 
voeropname. Gemaakt van gelakt 
metaal, afsluitbaar met klepje. 
Verkrijgbaar in drie kleuren: rood, 
geel en blauw. Diameter: 10 cm. 
Per stuk 3.78 3.02

ART.NR.: 3530044

Kong
Wild Knots Beer
Deze beer is zacht en knuffelachtig 
aan de buitenkant, maar sterk aan 
de binnenkant. Wild Knots beren 
zijn erg populair onder honden. 
Het gevlochten skelet en het 
verstevigde lichaam zorgt voor 
uren speelplezier. Met squeaker. 
Verkrijgbaar in diverse kleuren en 
in de maten: XS, S-M, M-L en XL. 
Per stuk vanaf 3.70 3.33

ART.NR.: 0736187, 0736189, 0736188, 0736190

Nobby
TPR Power Bal
Bezigheidsspeelgoed voor de 
hond. Door de bal te rollen komen 
er via de openingen snacks vrij. 
Extra robuust, geschikt voor grote 
rassen. Verkrijgbaar in 12,5 cm, 
17 cm en 18,5 cm. 
Per stuk vanaf 7.32 5.86

ART.NR.: 0560003, 0560004, 0560006

Nobby
Winterspeelgoed 
Strip
Drie verschillende soorten 
winterspeelgoed: winterklok, 
ster en handschoen. Leuke 
figuurtjes voor de kat 
én een winters thema in 
huis. Als strip te koop, los 
verkoopbaar. Circa 4,5 cm. 
Verpakt per 12 stuks. 
Per stuk 0.83 0.41

ART.NR.: 1667130

Nobby
Denkspel Flappie
Een intellectueel uitdagend 
denkspel voor de hond met de 
ultieme beloning: een lekkere 
snack. De hond kan met de snuit of 
poten de deksels omdraaien. 
Per stuk 6.47 5.82

ART.NR.: 0566880

Nobby
Vogelkooi Speelring 
Piramide
Speelring voor in de vogelkooi. 
Gemaakt van stevig katoen, met 
houten blokjes. Eenvoudig te 
bevestigen door middel van de 
haak. Afmetingen: 55x17,5 cm. 
Per stuk 7.10 3.55

ART.NR.: 2731674

Nobby
Rups Mix
Kattenspeeltje met 
kattenkruid inclusief belletjes 
en veren. Twee verschillende 
soorten. Circa 9 cm lang. 
Verpakt per 4 stuks. 
Per stuk 2.32 1.16

ART.NR.: 1671957

HONDENWEER?

 DE KANS 
OP FEESTELIJKE 
   KNALLEN VERGROOT

10%
 KORTING!

10%
 KORTING!

20%
 KORTING!

20%
 KORTING!

20%
 KORTING!

50%
 KORTING!

50%
 KORTING!

50%
 KORTING!

50%
 KORTING!

https://www.vanree.nl/scripts/product_search.asp?drpSearchCategory=0&drpBrands=&txtSearch=%5B0736187%2C+0736189%2C+0736188%2C+0736190%2C+0566880%2C+0560003%2C+0560004%2C+0560006%2C+3225478%2C+3530044%2C+2731660%2C+2731674%2C+1671957%2C+1663267%2C+1667130%5D&btnSubmit=Zoeken


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. 

RON
TRENDWATCHER

Nieuwsgierig geworden? 
Check dan ons Youtube-
kanaal en/of meld u aan 
voor de nieuwsbrief!

Trendwatcher Van Ree

Inschrijven nieuwsbrief
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Een aantal (huis)dieren, zoals konijnen 
en parkieten, zijn winterhard en kunnen 
in de winter in het buitenverblijf 
blijven. Wel is van belang dat zij vroeg 
genoeg naar buiten gelaten worden 
voor het aanmaken van de wintervacht. 
Daarnaast moeten ze de mogelijkheid 
hebben om zichzelf te beschermen tegen 
de kou door middel van een droog en 
windstil verblijf met overkapping. Door 
de juiste bodembedekkers te gebruiken, 
kunnen konijnen holen maken. Verder 
is het van belang dat er voldoende eten 
beschikbaar is en dat het drinkwater niet 
bevroren raakt. 

Card N Card Mix
Bodembedekker gemaakt van 
bruin karton en eierdoosjes. 
Door de losse samenstelling 
kunnen dieren hun eigen 
schuilplaatsen maken. 
Geheel stofvrij en stank 
wordt geabsorbeerd. Eco-
vriendelijk, mag na gebruik 
in de groene bak. Geschikt 
voor vogels, knaagdieren en 
reptielen. 
Per stuk vanaf 3.94 3.74

ART.NR.: 3331740, 3331746

Cotton N Fibre
Een bodembedekker van 
uitgeperst katoenzaad 
met houtvezel. Dit product 
is zacht, luchtig en zeer 
geschikt als nestmateriaal. 
Zorgt voor vermindering 
van geurtjes en is zeer 
goed absorberend. Eco-
vriendelijk, mag na gebruik 
in de groene bak. 
Per stuk vanaf 1.95 1.85

ART.NR.: 3331693, 3331695

Cotton & Comfort
Een duurzame 
bodembedekker gemaakt 
van 100% uitgeperst 
katoenzaad met natuurlijke 
katoenvezel. Zacht, 
comfortabel, absorberend, 
vermindert allergie en 
voetzoolproblemen. 
Per stuk vanaf 2.40 2.28

ART.NR.: 3331710, 3331716, 3331712

Exotic Kokos Bedding
Dit is een natuurlijke 
bodembedekking voor vogels, 
konijnen en knaagdieren. 
Het product bestaat uit 
stukjes kokosnoot met 
kokosnootvezels. Zeer 
geschikt voor buitengebruik, 
na een paar uur zijn de 
kokosvezels weer droog en 
gaat het niet schimmelen als 
het nat wordt. 
Per stuk 5.75 5.46

ART.NR.: 3331615

BUITEN 
BLIJVEN IN DE 
WINTER

EKOO OP 
DEZE PAGINA

 5%
 KORTING!

https://www.vanree.nl/scripts/product_search.asp?drpSearchCategory=0&drpBrands=&txtSearch=%5B3331740%2C+3331746%2C+3331693%2C+3331695%2C+3331710%2C+3331716%2C+3331712%2C+3331615%5D&btnSubmit=Zoeken
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ART.NR.: 3331693, 3331695

Witte Molen
Vogel & konijn- en 
knaagdierenvoeding
Verkrijgbaar in diverse varianten. 
Inhoud 600 gram t/m 3 kilo.
Per stuk vanaf 0.94

ART.NR.: 2121480, 2101176 (VE24), 3150520
2121472, 2121470, 2121450, 3150498
3150500, 2121474, 2121476, 3150521
3150522, 2121460, 2121462, 3150518
3150508, 3150510
2121468, 2121466

Nobby
Kokosnoot huis & slinger
Speelgoed gemaakt van kokosnoot met 
een opening. Voorzien van sisaltouwen en 
houten blokken voor extra speelplezier. 
Geschikt voor zowel vogels als 
knaagdieren. 
Per stuk vanaf 8.66 7.36

Beaphar
Druivensuiker
Druivensuiker is aanvullend krachtvoer 
voor huisdieren, zoals honden, katten, 
knaagdieren en vogels. Dit voer kan als 
extra energie gegeven worden in de 
wintermaanden en zorgt dat water minder 
snel bevriest.
Per stuk 3.98 3.78

ART.NR.: 0420802

BUITEN 
BLIJVEN IN DE 
WINTER

15%
 KORTING!

5%
 KORTING!

NIEUW

BIJ VAN REE

ART.NR.: 2331700

ART.NR.: 2331717

ART.NR.: 2331716

ART.NR.: 2331715

In de Country-verpakkingen zit geen 

In de Country-verpakkingen zit geen 
doorzichtig stukje waar je het voer kunt 

doorzichtig stukje waar je het voer kunt 
zien en dat is goed! Want vitaminen, 

zien en dat is goed! Want vitaminen, 
kleuren en smaak breken af door licht.

kleuren en smaak breken af door licht.

https://www.vanree.nl/scripts/product_search.asp?drpSearchCategory=0&drpBrands=&txtSearch=%5B2331700%2C+2331716%2C+2331715%2C+2331717%5D&btnSubmit=Zoeken
https://www.vanree.nl/scripts/product_search.asp?drpSearchCategory=0&drpBrands=&txtSearch=witte+molen+country&btnSubmit=Zoeken
https://www.vanree.nl/druivensuiker-500-gram-p1260.html?zoek=0420802
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Een actieve levensstijl zorgt niet alleen 
voor een gezond en fit lichaam, maar 
het is minstens zo belangrijk voor 
een gezonde geest. Denk aan leuke 
activiteiten zoals een dagje uit en een 
aantal kilometer wandelen in het bos, 
hardlopen samen met de viervoeter 
(canicross), of treibball. Ook trainen met 
de hond is een leuke hobby met een mooi 
eindresultaat: een goed opgevoed dier.

Nobby 
Training Clicker
1. Trainingshulpmiddel met fluitje om het 
dier op het juiste moment te belonen. 
Afmetingen: 7x3,5 cm. Verpakt per 12 stuks. 
Per stuk 2.39 1.91
2. Daag de hond zowel mentaal als fysiek 
uit met gevarieerde tricks en nieuwe 
commando’s. Deze clicker is een akoestisch 
hulpmiddel tijdens de training. Afmeting 
5 x 3 cm. Per stuk 1.75 1,40

ART.NR.: 0779108 (VE12), 0788388

Nobby 
Norwegian Tuig Classic 
Reflect Soft
Nylon tuig met goed zichtbare 
reflecterende strepen. De borst-, nek- 
en schouderbanden zijn gevoerd met 
neopreen voor optimaal draagcomfort. 
Het tuig is waterafstotend en de buikband 
is traploos verstelbaar. Kleur: paars. 
Verkrijgbaar in de maten: S/M, M/L, L, L/
XL en XL. Per stuk vanaf 7.73 3.87

ART.NR.: 0657360, 0657364, 0657366, 0657376, 0657370

Nobby 
Soundtrainer 3-in-1
Trainingshulpmiddel met clicker, fluitje en 
snack dispenser. De dispenser is geschikt 
voor droge brokjes. Bijvoorbeeld Nobby’s 
Starsnack training mix of training bones. 
Met koord en riembevestiging. 
Afmeting: 18 cm. Per stuk 7.65 6.12

ART.NR.: 0779371

1.

2.

20%
 KORTING!

20%
 KORTING!

50%
 KORTING!

https://www.vanree.nl/scripts/product_search.asp?drpSearchCategory=0&drpBrands=&txtSearch=%5B0779108%2C+0788388%2C+0779371%2C+0779319%2C+0767021%2C+0767023%2C+0657360%2C+0657364%2C+0657366%2C+0657376%2C+0657370%5D&btnSubmit=Zoeken
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In tegenstelling tot honden gaan katten 
vaak liever alleen op pad, dit kan 
zorgen voor overlast bij buurtbewoners. 
Bijvoorbeeld als katten hun behoefte in 
de tuin van de buren doen of jagen op de 
vogels in een volière. Door de katten een 
halsband met belletje om te doen blijft 
het duidelijk waar de kat zich bevindt. Is 
het niet de bedoeling dat de kat te ver van 
huis gaat? Dan is een (lange) aanleglijn 
een idee. Zo kan het dier zich vrij 
bewegen, maar wel met enige beperking. 

Nobby 
Retriever Dummy
Handige dummy voor apporteren, zeer 
stevig, zonder piep. Met handvat voor het 
eenvoudig wegwerpen. Verkrijgbaar in 
twee afmetingen: 30x5 cm en 60x7 cm. 
Per 3 stuks. Per stuk vanaf 3.95 3.16

ART.NR.: 0767021, 0767023

Nobby 
Aanleglijn
Nylon aanleglijn met haak. Deze lijn 
is geschikt om honden of katten aan 
vast te leggen, zodat deze niet buiten 
een bepaald gebied kunnen komen. 
Afmetingen: 0,3x500 cm. Verpakt per 
5 stuks. Per stuk 2.32 1.74

ART.NR.: 1661372

Nobby 
Kattenhalsband
Diverse kleuren nylon kattenhalsbanden 
met bel. Per stuk vanaf 1.19 0.95

ART.NR.: 1688761, 1688762, 1688764, 1688765, 1688766, 
1688768, 1688769, 1688776

SAMEN 
FIT & ACTIEF

Nobby 
Flybee
Pret voor hond en baasje; de Flybee® 
is een frisbee die gevuld kan worden 
met snacks. Speciaal ontwikkeld door 
gespecialiseerde hondentrainers. Per 
stuk. Per stuk 9.96 7.97

ART.NR.: 0779319

ALLEEN OP
PAD

25%
 KORTING!

20%
 KORTING!

20%
 KORTING!

https://www.vanree.nl/scripts/product_search.asp?drpSearchCategory=0&drpBrands=&txtSearch=%5B0779108%2C+0788388%2C+0779371%2C+0779319%2C+0767021%2C+0767023%2C+0657360%2C+0657364%2C+0657366%2C+0657376%2C+0657370%5D&btnSubmit=Zoeken
https://www.vanree.nl/scripts/product_search.asp?drpSearchCategory=0&drpBrands=&txtSearch=%5B1688761%2C+1688762%2C+1688764%2C+1688765%2C+1688766%2C+1688768%2C+1688769%2C+1688776%2C+1661372%5D&btnSubmit=Zoeken
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Er is alweer een nieuw jaar op komst. Hét moment dat iedereen vol frisse moed 
aan goede voornemens begint. Goede voornemens stammen al af uit het oude 

Babylonië, ongeveer 4000 jaar geleden. Toen betrof de doelstelling: geleende spullen 
terugbrengen naar de rechtmatige eigenaar. Inmiddels bestaan goede voornemens 

meer uit persoonlijkere doelen. Deze doelen zijn echter ook te vertalen naar 
huisdieren. Denk aan meer aandacht voor het dier, meer samen bewegen en een betere 

gewichtsbeheersing, want naar schatting hebben 35% van alle honden en katten in 
Nederland overgewicht. 

GOEDE 
VOORNEMENS

Gecastreerde dieren hebben vaak een 

verhoogde eetlust door de verandering in 

hormoonhuishouding, bewegen minder en 

verbruiken hierdoor minder energie. Een 

gecastreerde hond of kat mag ongeveer 

een derde minder voer dan vóór de 

ingreep.

RON

WEETJE VAN
TRENDWATCHER
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HOBBYFIRST FELINE 2.0

Deze 7 nieuwe varianten van Hobby First hebben 
een hoge acceptatiegraad bij katten. Het premium 
kattenvoer bevat een belangrijke bron van dierlijke eiwitten 
zonder extra geur-, kleur- en smaakstoffen. Door de 
jarenlange kennis en expertise heeft deze productlijn ook 
varianten voor de gevoelige kat. Deze producten bevatten 
pro-biotica, pre-biotica en mineralen.

GOEDE 
VOORNEMENS

Hobby First 
Feline 2.0 
kattenvoeding
Verkrijg in diverse varianten. 
Inhoud 800 gram t/m 4.5 kilo.
Per stuk vanaf 3.69

ART.NR.: 1175070, 1175072, 1175074, 1175080, 
1175082, 1175084, 1175090, 1175092, 1175094
1175100, 1175102, 1175104, 1175110, 1175112
1175114, 1175120, 1175122, 1175124, 1175130, 
1175132, 1175134

Vitakraft
Beefstick
De Vitakraft beefstick is een heerlijk 
tussendoortje met een laag vetgehalte 
en de snack is suikervrij. Dit product 
is hierdoor zeer geschikt voor honden 
met gewichtsproblemen. Bevat geen 
kunstmatige smaak-, kleur en geurstoffen. 
Smaak: kalkoen. Verpakt per 50 stuks. 
Per stuk 0.49 0.47

ART.NR.: 0302846 (VE50)

Vitakraft
Liquid snack

De Vitakraft Cat Liquid snack is een 
absoluut hoogtepunt voor katten. De low 

fat snacks beschikken over veel vocht, 
weinig calorieën en een suikervrije 

formule. Bevat geen kunstmatige 
smaak-, kleur en geurstoffen en geen 

conserveringsmiddelen. Verkrijgbaar in 
de smaken: rund en eend. Verpakt per 11 

stuks. Per stuk 1.70 1.53

ART.NR.: 1360254, 1360256 (VE11)

Eat Slow Live Longer 
Slowfeeders
Een slowfeeder…
• gaat verveling tegen
• is goed tegen overgewicht (geeft snel 
een vol gevoel)
• laat dieren beter kauwen (positief voor 
het gebit)
• voorkomt overgeven direct na de 
maaltijd

Diverse afmetingen, varianten en kleuren 
beschikbaar. Per stuk vanaf 6.15 5.84

ART.NR.: 0524578, 0524580, 0524584, 0524582, 0524586, 
0524588, 0524590, 0524592, 0524594, 0524596, 0524599, 
0524598, 0524600, 0524601, 0524602, 0524603, 0524604
0524605, 0524606, 0524607

Purina PRO PLAN
Hondenvoeding

Verkrijgbaar in diverse varianten. Inhoud 
14 en 7 kilo.

Per stuk vanaf 21.84 20.75

ART.NR.: 0193734, 0193724, 0193714, 0193684, 
0193750, 0193674

NIEUW

BIJ VAN REE

Gezond het 
Gezond het nieuwe jaar in!

nieuwe jaar in!

5%
 KORTING!

5%
 KORTING!

5%
 KORTING!

5%
 KORTING!

https://www.vanree.nl/scripts/product_search.asp?drpSearchCategory=0&drpBrands=&txtSearch=%5B1360254%2C+1360256%2C+0193734%2C+0193724%2C+0193714%2C+0193684%2C+0193750%2C+0193674%2C+0302846%2C+0524578%2C+0524580%2C+0524584%2C+0524582%2C+0524586%2C+0524588%2C+0524590%2C+0524592%2C+0524594%2C+0524596%2C+0524599%2C+0524598%2C+0524600%2C+0524601%2C+0524603%2C+0524602%2C+0524605%2C+0524604%2C+0524607%2C+0524606%5D&btnSubmit=Zoeken
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Daar zit 
een luchtje 
aan…
Bij een frisse start van een nieuw jaar 
hoort natuurlijk ook een schone vacht. 
Veel huisdieren komen regelmatig thuis 
met een natte vacht, die op den duur 
gaat stinken. Een lekker bad en een 
wasbeurt met shampoo is dan een goed 
idee. Hoe vaak een huisdier gewassen 
kan worden is afhankelijk van het ras, 
de levensstijl en de conditie van de huid 
en vacht. Het wordt aangeraden om het 
huisdier gemiddeld 2 tot 4 keer per jaar 
te wassen, maar niet meer dan één keer 
per maand. 

NOBBY 
SHAMPOO

OP DEZE PAGINA

 20%
 KORTING!
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Ingrediënten die een dierenshampoo 
NIET mag bevatten in verband met de 
gevoelige huid en vacht:

• Agressieve geurstoffen
• Synthetische kleurstoffen
• SLS (Sodium lauryl sulfaat)
• Alcohol
• Chloorhexidine
• Triclosan

Shampoo Puppy
Shampoo speciaal voor puppy’s ouder 
dan 6 weken en voor honden met een 
extra gevoelige huid. Met melk- en 
honingextract. Aangepast aan de PH-
waarde van de puppy. Verkrijgbaar in 
300 en 1000 ml. Verpakt per 5 stuks. 
Per stuk vanaf 3.06 2.45

ART.NR.: 0474862, 0474863 (VE5)

Shampoo kat
Shampoo voor katten met kersenpitolie, 
een zachte reiniging. Verzorgd de huid en 
vacht. Shampoo voor langharige katten: 
met arganolie. Voor een zachte vacht en 
voor een betere doorkambaarheid. 
Verkrijgbaar in 300 ml. Verpakt per 5 
stuks. Per stuk 2.70 2.16

ART.NR.: 1144877, 1144878 (VE5)

Shampoo hond
Tea Tree Oil shampoo met natuurlijke 
tea tree olie, stoot parasieten af 
en verlicht huidirritaties.

Kruiden shampoo met kruidenessenties, 
verlicht jeuk en voorkomt haarafbreuk.
Anti-klit shampoo zorgt voor natuurlijke 
zachtheid en glans voor een makkelijk 
doorkambare vacht.
Lichte vacht shampoo met zeewier 
extract en lavendelolie, intensiveert de 
natuurlijke vachtkleur. 
Donkere vacht shampoo met arganolie, 
intensiveert de natuurlijke vachtkleur.

ART.NR.: 0474864, 0474865, 0474866, 0474867, 0474868, 0474869, 0474870, 0474871, 0474872, 0474873, 
0474874, 0474875, 0474876 (VE5)

Puppy’s worden door de moeder 

‘gewassen’, zij likt de vacht met haar tong 

schoon. Toch is het goed om honden al 

vanaf jonge leeftijd te laten wennen aan 

water. Een positieve associatie met water 

zorgt op latere leeftijd voor meer gemak 

tijdens de wasbeurten voor het dier én 

het baasje.

RON

WEETJE VAN
TRENDWATCHER

2 in 1 shampoo met Aloë Vera en kamille, 
voedend voor droge haren en kalmeert 
de huid.
Natuurlijke olie shampoo met lavendelolie, 
stoot parasieten af en neutraliseert 
geuren.
Aloë Vera shampoo met Aloë Vera olie, 
voor zachte reiniging en kalmeert de huid.
Kokos shampoo met kokosolie, 
antibacterieel en hydraterend.

Verkrijgbaar in 300 ml en/of 1000 ml. 
Verpakt per 5 stuks.  
Per stuk vanaf 3.06 2.45

https://www.vanree.nl/scripts/product_search.asp?drpSearchCategory=0&drpBrands=&txtSearch=Nobby+shampoo&btnSubmit=Zoeken
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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)

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

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

BASISWEG 48, 1043 AP AMSTERDAM 
WWW.VANREE.NL

CASH & CARRY MA, WO & VR GEOPEND TOT 20.00 UUR

GROOT IN DIERBENODIGDHEDEN

OPGERUIMD
STAAT NETJES!
Niet het meest aantrekkelijke onderwerp, 
maar toch ontkomen we er niet aan: 
het opruimen van de uitwerpselen van 
onze dieren. Leuker kunnen we het niet 
maken, gelukkig wel makkelijker. Op naar 
een schoon en hygiënisch begin van het 
nieuwe jaar!

BESTE MAANDELIJKSE DEALS!

Reinigingsdoekjes
Ideale manier om overal op een snelle en 
zachte manier de vacht, poten en huid van 
het huisdier te reinigen. Tevens geschikt 
om de ogen en oren schoon te maken. 
Heerlijke perzikgeur met vitamine E en 
Aloë Vera extract. Verpakt per 42 stuks. 
Per stuk 0.43 0.34

ART.NR.: 0457180 (VE42)

2. Tidyup Bio Poepzakjes
Biologisch afbreekbare en 
composteerbare poepzakjes. Kleur: 
Groen. Per stuk 4.95 3.96

ART.NR.: 0667390

3. Tidyup Poepzakjeshouder
Hardy
Hardcover nylon houder met metalen 
karabijnhaak voor eenvoudige 
bevestiging. Ruimte voor 1 rol, geleverd 
inclusief 2 rollen. 15 poepzakjes per rol. 
Per stuk 5.15 4.12

ART.NR.: 0667366

Kattenbak Zak
Handige zak voor in de kattenbak voor 
het snel en makkelijk reinigen van de bak. 
Voorkomt urinevlekken, onaangename 
geurtjes en de kattenbak gaat langer mee.
Verkrijgbaar in afmetingen: 37x48 cm, 
46x59 cm en 56x71 cm. 
Per stuk vanaf 2.32 1.86

ART.NR.: 1667395, 1667396, 1667397

Kattenbakschep Mega-loo
Extra grote kattenbakschep met een 
groot schepoppervlak. Dankzij het 
ergonomische ontwerp en de extra lange 
steel is ver bukken niet nodig. Verpakt per 
6 stuks. Per stuk 3.50 2.80

ART.NR.: 1610010

1. Tidyup Poepzakjes
Nobby poepzakjes. Verkrijgbaar in diverse 
kleuren, soorten en maten. 
Per stuk vanaf 1.40 1.12

ART.NR.: 0667356, 0667358, 0667359, 0667360, 0667366
0667385, 0667387

Poepgrijper
Hulpmiddel om poep op te ruimen, 
aluminium steel. Afmeting: 72 cm. 
Kleur: zwart. Per stuk 14.63 11.70

ART.NR.: 0572754
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https://www.vanree.nl/scripts/product_search.asp?drpSearchCategory=0&drpBrands=&txtSearch=%5B0457180%2C+0667356%2C+0667359%2C+0667358%2C+0667360%2C+0667366%2C+0667385%2C+0667387%2C+0667390%2C+1667395%2C+1667396%2C+1667397%2C+1610010%2C+0572754%5D&btnSubmit=Zoeken



