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COOL
   ZOMER-
   PLEZIER!

TIJD VOOR DE 
ZOMERSCHOONMAAK!
Voorkomt vlekken en geurtjes 
veroorzaakt door huisdieren

AFKOELEN 
IN DE ZOMER
Coolings assortiment van Nobby, 
ideaal voor het warme weer 

ONDERWEG:
VEILIG REIZEN 
IN DE AUTO
De hond gaat vaak mee in de auto, 
hoe zorgt u voor een eigen, veilige 
plek in de auto? 

NIEUW
BIJ VAN REE
Ga snel naar pagina 2 
voor meer nieuwe producten!



Met de shampoos van Paradise For Dogs wordt elke 
hond weer stralend schoon. Na veel buitenspelen kan 
het zijn dat de hond wel een wasbeurt kan gebruiken. 
Deze shampoo maakt de vacht weer schoon! De 
shampoo is verkrijgbaar in drie zomerse geuren. 
Namelijk Citrus, Lavendel en Tropical.

Paradise for Dogs 
Shampoo
Verkrijgbaar in diverse varianten van 300.ml. 
Per stuk vanaf 2.50

ART.NR.: 0496050, 0496051, 0496052
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GROOT IN 
DISTRIBUTIE 
EN SERVICE. 
Van Ree wil 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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EEN MULTI-ZINTUIGLIJKE OASE 
VOOR DE KAT
De PlaySpaces CATbana is een eindeloze speeltuin 
vol plezier. De gewatteerde strandparasol 
nodigt nieuwsgierige katten uit om te springen, 
te strekken en te rusten voor gezonde 
lichaamsbeweging, verankerd door een stevige 
multiplex basis voor extra stabiliteit. De kiekeboe-
franjes wiegen onweerstaanbaar – ideaal voor 
katten om naar te meppen en zich eronder 
te verstoppen. De paal van natuurlijke vezels 
beloont correct krabben met een hoge hoogte 
die rekgedrag ondersteunt. Twee speeltjes 
gevuld met KONG North American Premium 
Catnip verleiden katten en bevredigen mep- en 
springbehoeften.

KAUWEN 
VERVEELT NOOIT
De Brights Ball (met touw) 
van  KONG Jaxx™ is gemaakt om 
lang mee te gaan met duurzame 
materialen die zijn ontworpen om 
passend apporteer- en kauwgedrag te 
belonen. Verhoogde ribbels zorgen voor 
een onvoorspelbare veerkracht en een 
gemakkelijke grip, waardoor het ideaal is voor 
interactief spelen. Een pieper verhoogt de 
betrokkenheid door honden aan het spelen 
te houden.

SCHUDDEN MAAR!
Deze Shakers Cuckoos wakkert de trek- en 
schudinstincten aan, voor lang speelplezier. 
Een volle, lage pieper maakt indoor-
speelsessies nog leuker, terwijl de 
knispergeluidjes en een lang lijf de 
hondenaandacht vasthouden. Een 
zwerm speelse vogelfiguurtjes 
en een verstevigde voering 
zorgen dat het speelplezier 
aanhoudt. Gemaakt van uniek 
tennisschoenmateriaal.

LEKKER SPELEN 

Kong Crackle is een nieuwe variant 
in de Kong Squeezz lijn. U kunt dit 
felgekleurde speeltje buigen of 
draaien om een knisperend geluid 
te maken. Dit geluid is uniek en verleidelijk 
voor de hond. Dit maakt de Kong Crackle 
ideaal voor rustig spelen en apporteren. De 
Kong Crackle is voor binnen en buiten gebruik.

ART.NR.: 0736315, 0736304, 0736312, 0736308, 0736306

NIEUW
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NIEUW
BIJ VAN REE

NIEUW
BIJ VAN REE

NIEUW
BIJ VAN REE

Citrus
SHAMPOO

Tropical
SHAMPOO

Lavendel
SHAMPOO

PER STUK

2.50

NIEUW
BIJ VAN REE

https://www.vanree.nl/scripts/product_search.asp?drpSearchCategory=0&drpBrands=&txtSearch=%5B0736315%2C+0736304%2C+0736312%2C+0736308%2C+0736306%5D&btnSubmit=Zoeken
https://www.vanree.nl/scripts/product_search.asp?drpSearchCategory=0&drpBrands=&txtSearch=%5B0496050%2C+0496051%2C+0496052%5D&btnSubmit=Zoeken
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15%
 KORTING!

Met de producten van Waggly verwijdert en voorkomt u vlekken 
en geurtjes, veroorzaakt door huisdieren.

1. De Always Fresh Stankstops laat penetrante urinegeur van 
huisdieren verdwijnen. Het product is onschadelijk voor mens en 
dier en is 100% milieuvriendelijk.

2. De Waggly Cat Toilet Fresh is geschikt voor gebruik over 
kattenbakvulling. Het product werkt zo dat nare geurtjes worden 
voorkomen. 

3. Waggly Stain Road is een spray om honden, katten en zelfs 
knaagdieren weg te houden van de aangewezen plekken. Waggly 
Stain Road bevat een geur die dieren niet lekker vinden ruiken, 
daarom zullen ze niet terugkeren naar het bespoten gebied.

4. Citro Fresh is een reiniger op basis van natuurlijke citronella-
olie. Deze reiniger is speciaal gemaakt voor het reinigen van 
dierenverblijven. 

Waggly
1. Always fresh stankstops, per stuk 2.48 2.11
2. Waggly Cat Toilet Fresh 750 gr, per stuk 3.00 2.55
3. Waggly vlekweg 500 ml, per stuk 3.97 3.37 
4. Waggly Citro fresh 1 L, per stuk 1.91  1.62
5. Waggly Clean fresh 5 L, per stuk 9.98 8,48

ART.NR.: 03950435, 1699905, 0499265, 0499259, 0499255

OPGERUIMD 
STAAT 
NETJES
Earth Rated’s poepzakjes zijn 100% plastic vrij 
en voldoen aan ASTM D6400 richtlijnen. Met de 
houder heeft u altijd de Earth Rated poepzakjes 
bij de hand zonder dat ze in de knoop raken. 
Earth Rated is een internationaal merk dat 
innovatie en kwaliteit hoog in het vaandel 
heeft staan!

Ook verkrijgbaar met lavendelgeur!

Earth Rated
poepzakjes
1. Dispenser + 15 zakjes, verkrijgbaar in twee varianten. Per stuk vanaf 1.40 1.12
2. Counter display incl. 30 zakjes, per stuk 29.50 23.60
3. Refil rolls los, per stuk vanaf 0.62 0.52
4. Poepzakjes, diverse varianten. Per stuk vanaf 3.75 3.00

ART.NR.: 0794033, 0794035, 0794036, 0794037, 0794041, 
0794043, 0794045, 0794050, 0794050, 0794054, 0794056

20%
 KORTING!

1. 

2. 

3. 

4. 

Vraag de Earth Rated counter display aan bij de afdeling Verkoop Binnendienst óf uw vertegenwoordiger!

RON

TIP VAN
TRENDWATCHER

1. 

4. 3. 4. 

5. 

2. 

https://www.vanree.nl/scripts/product_search.asp?drpSearchCategory=0&drpBrands=&txtSearch=%5B0794033%2C+0794035%2C+0794036%2C+0794037%2C+0794041%2C+0794043%2C+0794045%2C+0794050%2C+0794050%2C+0794054%2C+0794056%5D&btnSubmit=Zoeken
https://www.vanree.nl/scripts/product_search.asp?drpSearchCategory=0&drpBrands=&txtSearch=%5B3950435%2C+1699905%2C+0499265%2C+0499259%2C+0499255%5D&btnSubmit=Zoeken
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ONZE 6 
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20%
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HET IS ZOMER EN ZONNIG
Met warm weer heeft het water een verkoelend 
effect op uw dier, ideaal voor de zomer! Zorg 
ook voor een schaduwplek voor het dier, zodat 
zij zich daar kunnen terugtrekken op een 
warme zomerdag.
Is de hond een fanatieke zwemmer? Dan is het 
verstandig om de hond een zwemvest te geven 
wanneer hij dieper water in gaat of wanneer 
de hond graag lange afstanden zwemt. Het 
zwemvest is verkrijgbaar in diverse maten.

R

COOL ZOMER-
PLEZIER!

2.

3.

4.

1.

7.

5.

Nobby 
1. Kattenzwembad, per stuk 6.52 5.22
2. Diverse drijvende hondenspeeltjes, per stuk vanaf 3.13 2.50
3. Zwembad met fontein, verkrijgbaar in verschillende maatvoeringen. 
Per stuk vanaf 21.08 16.86
4. Hondentent Summertime, per stuk 14.80 11.84
5. Hondenligbed Chill Cool, per stuk 34.16 27.33
6. Drinkfles 2-in-1, per stuk 8.98 7.18
7. Zwemvest, verkrijgbaar in verschillende maatvoeringen.
Per stuk vanaf 11.89 9.51

ART.NR.: 1662290, 0762297, 0762510, 0762511, 0762512, 0770284, 
0770274, 0573792, 0573793, 0673794, 0673798

BOBBY

6.

Binnenkort verkrijgbaar!

NOBBY 
OP DEZE PAGINA

20%
KORTING!

https://www.vanree.nl/scripts/product_search.asp?drpSearchCategory=0&drpBrands=&txtSearch=%5B1662290%2C+0762297%2C+0762510%2C+0762511%2C+0762512%2C+0770284%2C+0770274%2C+0573792%2C+0573793%2C+0673794%2C+0673798%5D&btnSubmit=Zoeken
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BioFood
Vlees(nat)voeding & tabletten
Verkrijgbaar in diverse smaakvarianten.
Per stuk vanaf 1.99

ART.NR.: 0474060, 0474061, 0474063, 0474066, 0474062, 0474064, 
0474065, 0210100, 0210101, 0210102, 0210104, 0210105, 0210106

PUUR, 
(H)EERLIJK
     GEZOND&

1.

25%
 KORTING!

NOOIT MEER VERSLIKKEN 
MET BONEGUARD!
De Boneguard is speciaal ontworpen om ervoor te zorgen dat de hond zich niet kan verslikken in het 
bot. De Boneguard is een houder waarin een bot kan worden bevestigd. De stevige rode houder is van 
natuurlijk (niet giftig) rubber gemaakt, waarin u het speciale Boneguard botje kunt bevestigen. Doordat 
het laatste stukje bot in de houder blijft zitten kan de hond veilig kauwen. 

Boneguard
Houder & Botten
De houder is verkrijgbaar in twee formaten, 
per stuk prijs vanaf 8.99 6.74 
De botten zijn verkrijgbaar in diverse 
smaakvarianten en maatvoeringen,
Per stuk vanaf 5.25 3.94

ART.NR.: 0736900, 0736902, 0736916, 0736920, 0736922
0736926, 0736930, 0736932, 0736936

Van oorsprong was de wilde hond een jager en het gebit en spijsverteringsstelsel komt grotendeels overeen met die van de huidige hond. Daaruit kunnen we opmaken dat de ideale voeding voor onze hond grotendeels dezelfde grondstoffen moet bevatten als die van zijn wilde soortgenoot. De wolf en/of wilde hond at niet alleen vlees, maar ook de (voor)maaginhoud en orgaanvlees. De (voor)maag van de prooi was gevuld met voorverteerde granen en natuurkruiden.

RON

WEETJE VAN
TRENDWATCHER

https://www.vanree.nl/scripts/product_search.asp?drpSearchCategory=0&drpBrands=&txtSearch=%5B0474060%2C+0474061%2C+0474063%2C+0474066%2C+0474062%2C+0474064%2C+0474065%2C+0210100%2C+0210101%2C+0210102%2C+0210104%2C+0210105%2C+0210106%5D&btnSubmit=Zoeken
https://www.vanree.nl/scripts/product_search.asp?drpSearchCategory=0&drpBrands=&txtSearch=boneguard&btnSubmit=Zoeken
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Nobby
Autobeschermhoes
Beschermt de achterbank tegen vuil en dieren-
haren. Gemaakt van stevig nylon en is waterafsto-
tend. Wasbaar tot 30°C. Afmetingen 215 x 145 cm. 
Per stuk 34.79 27.83

ART.NR.: 0701064

Nobby
Beschermhoes kofferbak
Beschermt de kofferbak tegen vuil en dieren-
haren. Met verwijderbare bumperbescherming 
van 49 x 75 cm, kan ook opgerold en bevestigd 
worden als barrière. Inclusief vakken voor 
accessoires. Gemaakt van stevig nylon en is 
waterafstotend. Wasbaar tot 30°C. 
Afmetingen 121 x 153 cm. 
Per stuk 42.95 34.36

ART.NR.: 0714824

Nobby
Autostoel bescherming
Beschermt de achterbank tegen vuil en 
dierenharen en bij het in- en uitstappen. Gemaakt 
van Oxford Polyester stof (600D); duurzaam, 
krasbestendig en met anti-slip. Bevat gaten voor 
de honden-gordel en een anker tussen rug en 
zitting. Wasbaar tot 30°C. 
Afmetingen 137 x 147 cm. Universele pasvorm. 
Per stuk vanaf 52.50 42.00

ART.NR.: 0760900, 0760904

Nobby
Aluminium Carbox Deluxe
Deze bench is zeer stabiel, veilig en stil. De deur opent 
(pneumatisch) naar boven, met draaivergrendeling 
(die op slot kan). De zijkanten, vloer en plafond 
zijn gemaakt van weerbestendig, impact- en 
breukbestendig aluminium. De ronde hoeken van 
plastic beschermen de auto. Makkelijk in elkaar te 
zetten. Verkrijgbaar in 4 verschillende afmetingen.
Per stuk vanaf 238.45 190.76

ART.NR.: 0762324, 0762325, 0762327, 0762329

Sommige honden (vooral als ze jong zijn) hebben de pech dat ze wagenziek worden. Wanneer uw hond last heeft van wagenziekte zorg er dan voor dat hij minimaal 2 uur voor de autorit geen eten meer op heeft.

RON

TIP VAN
TRENDWATCHER

20%
 KORTING!

R

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

ONDERWEG 
VEILIG REIZEN 

IN DE AUTO
Een dagje naar het strand, een lange 
vakantierit of gewoon even naar de 
supermarkt. De hond gaat vaak mee in 
de auto. Liefst zo veilig en comfortabel 
mogelijk, dus stressvrij voor de inzittenden 
én de viervoeter zelf.
Zorg ervoor dat de hond een eigen, veilige 
plek heeft in auto. Hoewel het officieel mag, is 
het niet aan te raden om de hond los achterin 

de auto te laten. Als u plots moet remmen 
of een ongeluk krijgt is de hond volledig 
onbeschermd. Bovendien zal hij sneller 
omvallen in bochten etc., wat de onrust en 
stress doet toenemen. 
Het is daarom verstandig om honden in een 
bench te vervoeren. Mocht dit niet mogelijk 
zijn, zorg dan dat de hond een tuigje aanheeft 
dat in de gordelhouder geklikt kan worden.

https://www.vanree.nl/aluminium-carbox-deluxe-s-chroom-p44196.html?zoek=0762324%200762325%200762327%200762329
https://www.vanree.nl/scripts/product_search.asp?drpSearchCategory=0&drpBrands=&txtSearch=%5B0760900%2C+0760904%2C+0714824%2C+0701064%5D&btnSubmit=Zoeken


ALLE AANBIEDINGEN GELDEN IN DE GEHELE MAAND JUNI 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.

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

DoggyRade & KittyRade
Verkrijgbaar in diverse varianten. 

ART.NR.: 0300375, 0300381, 1360500, 9000015

DAT IS 
VERFRISSEND!
Heerlijke en verfrissende caloriearme 
hydratatiedranken voor huisdieren. Hydratatie 
bij huisdieren is erg belangrijk om uitdroging 
en nierfalen te voorkomen. De verfrissende 
en smakelijke traktatie van DoggyRade en 
KittyRade is speciaal ontwikkeld voor een goede 
hydratatie van hond en kat. 

Neem contact op met uw vertegenwoodiger 
of met Verkoop Binnendienst via: 
info@vanree.nl of bel naar: 020 - 44 86 450 
voor meer informatie!

DISPLAY 
NU IN 

CONSIG-
NATIE!

https://www.vanree.nl/scripts/product_search.asp?drpSearchCategory=0&drpBrands=&txtSearch=%5B0300375%2C+0300381%2C+1360500%2C+9000015%5D&btnSubmit=Zoeken



