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NIEUW VAN

UITGELICHT
KONG SIGNATURE ROPE
De varianten ‘Dual Knot’, ‘Double ring’ en ‘Double
tug’ hebben een unieke vlecht van katoen en
fleece die zorgt voor een compromisloos rekbaar
genot dat zachter is voor de bek van een hond. Het
duurzame materiaal zorgt ervoor dat natuurlijk
kauwgedrag keer op keer wordt beloond met als
bijkomend voordeel dat het helpt bij het reinigen
van de tanden. De twee knopen verdubbelen het
plezier en maken instinctieve trekspelletjes nog
boeiender.

10.000 vierkante meter
met meer dan 14.000
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 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!

• Gevlochten touw van katoen en
fleece voor veel speelplezier
• Dubbele knopen belonen instinctief
kauwen

OMDAT HONDEN EN KATTEN
MOETEN SPELEN
Speelgoed van KONG is niet meer weg te
denken bij huisdierenbaasjes. Ze zijn van
zeer hoge kwaliteit en verkrijgbaar in
veel nieuwe soorten en maten. KONG
biedt een hoge veiligheid en heel veel
plezier voor uw viervoeter! Ontdek de
nieuwe speeltjes die geschikt zijn voor
alle rassen en is er voor zowel kleine als
grote honden en katten.

• Duurzaam materiaal voor langdurig
trekken
ART.NR.: 0736330, 0736331, 0736332, 0736333

CAT OCCASIONS BIRTHDAY TEDDY
Dit speeltje maakt feesten gemakkelijk. Het nodigt
katjes uit om te spelen met een knettergeluid dat
de instincten aanwakkert en in een lichtgewicht
formaat voor actief slagplezier. Het speelgoed heeft
twee zachte doelwitten die vang- en sleepplezier
aanmoedigen en belonen. Ideaal voor die
verjaardagsmomenten om te delen op social media.
Als u het jarige katje tenminste zover kunt krijgen
om te stoppen met spelen en te poseren.

• De feestelijke ballon knettert en
moedigt het jachtinstinct aan
• Touwspeeltjes zijn ideaal voor vangen sleepplezier

ART.NR.: 1630820

• Lichtgewicht model stimuleert en
beloont speelplezier

ART.NR.: 0736320, 0736321, 0736322, 0736323, 0736324, 0736325, 0736326, 0736327, 0736328, 0736329, 0736330, 0736331, 0736332, 0736333, 0740185, 0740186,
0740187, 0740188, 0740189, 0740190, 0740191, 0740192, 0740193, 0740194, 0740195, 1630818, 1630819, 1630820, 1630821, 1630822, 1630823
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SCHONE BAK
BLIJE KAT
De kattenbakvulling van Extreme Classic en
Odour Bustur Original neutraliseren geuren en
is 99,9% stofvrij. Doordat de korrels wel 320%
van het eigen gewicht aan vocht opnemen
ontstaan er stevige klonten, hierdoor is het
zeer gemakkelijk om de bak te reinigen. Deze
korrels kleven niet aan de poten of vacht,
waardoor de ruimte om de kattenbak ook
een stuk schoner zal blijven. Combineer de
kattenbakvulling met DEO Pearls van Biokat’s
voor een extra frisse geur,
nu extra voordelig!

20%
KORTING!
ONZE 6
ZEKERHEDEN.
1. ZEKER VAN
SERVICE

HET BESTE
VOOR NATUUR
DIER & MILIEU

KOUD GEPERSTE HONDENVOEDING
De BF®Petfood koud geperste natuurlijke voeding
is bereid met een lage temperatuur van 70
graden, waardoor voedingsstoffen beter bewaard
blijven. De tarwe- en glutenvrije voeding, op basis
van puur vlees-zalmolie en kruiden, heeft een
hoge verteerbaarheid, een zeer goede acceptatie en is geconcentreerd, waardoor voordelig
in gebruik. Ze ondersteunt huid, vacht, gebit en
vertering en is door de lagere maagbelasting
geschikt voor alle hondenrassen. Tevens geschikt
voor actieve honden, drachtige honden én ideaal
voor moeilijke eters.

3-IN-1 KOEKJES
BF® Petfood 3-in-1 mineralen koekjes in twee zijn
gezonde en smaakvolle koekjes voor honden met
(te) dunne ontlasting en/of die ontlasting of gras
eten of ter ondersteuning bij verandering van
voer of niet goed verteerbaar voer. Ondersteunt
de blaas, de urinewegen en het gebit. Daarnaast
zijn de koekjes ook een lekker en gezond tussendoortje.

2. ZEKER
PERSOONLIJK
CONTACT
3. ZEKER KEUZE

DEZE SMAAKVOLLE
3-IN-1 HONDENKOEKJES:

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

*

Verkrijgbaar in de varianten Spring, Cotton Blossom en Baby
Powder. Inhoud 700 gram. Verpakt per 6 stuks.
Per stuk vanaf 3.73 3.20
ART.NR.: 1533003, 1533005, 1533006 (VE6)
* Geldt per VE/doos. Combineren mogelijk.
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1. helpt ontlasting dikker te maken
2. bij eetafwijkend gedrag (ontlasting/
gras eten i.v.m mineralen en/of vezeltekort)
3. ondersteunt urinewegen en bij
voerverandering of niet goed
verteerbaar voer

6+1
GRATIS!
Biokat’s
DEO Pearls

MAGAZINE

De hondenkoekjes beva
t kaoliniet.
Dit klei-mineraal heeft
absorptieve
eigenschappen voor tox
inen uit de
darminhoud en zorgt vo
or binding
van belastende stoffen
in het
verteringskanaal. Simpe
l gezegd: het
zorgt dit ervoor dat de
ontlasting mooi
stevig van structuur is!

Extreme Classic & Odour Buster
kattenbakvulling

WEETJE VA
N

TRENDWA
TCHER

RON

Verkrijgbaar in diverse varianten. Inhoud 7 en 14 liter.
Per stuk vanaf 8.55 6.84
ART.NR.: 1510407, 1510416, 1510421, 1510422, 1510426, 1510428

ART.NR.: 0140301, 0140298, 0140303, 0140302, 0140341, 0140342,
0140310, 0302040, 0140305, 0140306, 0140307
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TRENDWATCHER

WE LOVE CATS!
GimCat houdt van katten. Hun gezondheid
en welzijn is iets waar zij al meer dan 55 jaar
vol passie aan werken. Vanaf het prille begin
is het hun doel geweest om een betrouwbare
fabrikant van aanvullende producten en
snacks voor katten van alle leeftijden te zijn.
Een fabrikant met oog voor duurzaamheid.
Deze aanvullende diervoeders zijn op de
behoeften en de gezondheid van katten
afgestemd. Met onze heerlijke snacks willen wij
katten momenten van genot geven en de relatie tussen kat en mens versterken. Zo willen wij
bijdragen aan vertrouwen en welzijn.
EVERY DAY-PASTA’S
Zijn optimaal geschikt voor de dagelijkse
voeding van alle katten van alle leeftijden. Deze
pasta’s voorzien uw kat van hoogwaardige
voedingsstoffen, zijn onweerstaanbaar van
smaak en een verantwoorde snack.

RON

6+1
GRATIS!*

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.

Het omvangrijke
assortiment loopt uiteen
van pasta’s, tabletjes,
natvoer en sticks tot aan
gras en ander heerlijk
lekkers!

Geef de pasta
rechtstreeks vanuit
de tube, op een vinger
gespoten of over het
dagelijkse hoofdvoer
heen.

10%
KORTING!

ESVE
Drops

Verkrijgbaar in diverse smaakvarianten.
Inhoud 75 gram. Verpakt per8 stuks.
Per stuk 1.07 0.96

TIP VAN

TRENDWA
TCHER

ART.NR.: 3290640, 3290642, 3290644, 3290646, 3290648,
3290645, 3290643, 3290641 (VE8)

RON

MAANDACTIES
ESVE NU OOK
BIJ VAN REE!

* Geldt per VE/doos, combineren mogelijk.
ART.NR.: 1207422, 1207410, 1207412, 1207414, 1207418, 1207416, 1207420,
1207402, 1207404, 1207452, 1207454, 1207456, 1207457, 1451970, 1451973,
1451966, 1350584, 1350606, 1350583, 1350608, 1350582, 1350612, 1350408,
1350410, 1350405, 1350411, 1350200, 1350202, 1350204, 1350180, 1350182,
1350184, 1350186, 1350188, 1350190, 1350192, 1451589, 1451606, 1451630,
1350407, 1451977, 1350413, 1451981
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Nieuwsgierig geworden?
Check dan ons Youtubekanaal en/of meld u aan
voor de nieuwsbrief!
Trendwatcher Van Ree
Inschrijven nieuwsbrief
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>> Het

beste uit de
natuur voor uw
allerbeste vriendje <<
DROOG HONDENVOEDING
Premium droogvoer met een hoog gehalte aan vers
vlees en verfijnd met waardevolle ingrediënten zoals
lijnzaad, kruiden en hoogwaardige oliën. Geproduceerd
in Oostenrijk met bij voorkeur regionale grondstoffen.
Inhoud 1, 6 en 12 kilo. Per stuk vanaf 10.40

>> Onze
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Junior Gevogelte
met rode biet en
wortels

Adult Rund
met rode biet en
appel

Adult Kip
met spinazie en
cranberries

ART.NR.: 0101400, 0101412, 0101424

ART.NR.: 0101408, 0101420, 0101432

ART.NR.: 0303306 (VE6)

Adult Vis
met spinazie en
zoete aardappel

Adult Lam
met salie en zoete
aardappel

Senior Eend
met munt en zoete
aardappel

ART.NR.: 0101402, 0101414, 0101426

ART.NR.: 0101404, 0101416, 0101428

ART.NR.: 0101410, 0101422, 0101434

brokjes

Met WOW hebt u de keuze uit twee formaten brokjes.
Onze ‘Mini-brokjes’ met een diameter van 8 mm zijn ideaal
voor alle kleine tot middelgrote honden en verkrijgbaar
in een praktische zak van 1 kg. Voor alle grotere honden
raden wij onze zakken van 6 kg of 12 kg aan die brokjes met
een diameter van 12 mm bevatten voor nog meer ‘bite’.
In onze variant ‘Junior’ hebben de mini-brokjes een
diameter van 7 mm en de gewone brokjes een diameter
van 10 mm.

GROOT IN DIERBENODIGDHEDEN
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ECOLOGISCH,
NATUURLIJK!
Door het gebruik van verschillende
materialen, zoals uitgeperst katoenzaad, babykleertjes, theezakjes, kokosnoot, eierdoos, card board etc.
zijn er ecologisch verantwoorde
bodembedekkers op de markt voor
allerlei (kleine) huisdieren. Voor Ekoo
is het gebruik van recycling materialen
een must om zo bij te dragen aan een
duurzame wereld.

De beddings van Ekoo
mogen in
de groene bak, dat sch
eelt in de
portemonnee en draag
t bij aan
verduurzaming. De rec
ycling
cirkel is rond!

TIP VAN

TRENDWA
TCHER

RON

BEDDING GROF
Deze beddings hebben een hoge absorptie
en zijn stofvrij. Bevorderd het speel- en
eetgedrag, wat helpt bij verveling van het
huisdier. Bij deze producten kunt u goed zien
dat het een gerycled product is: u herkent de
oude eierdoosjes gelijk!

BEDDING FIJN
De zachte eco vriendelijke papierpellet kan
gebruikt worden voor de toiletjes vogels
en kleine knaagdieren. De speciale Franse
Hennep is nagenoeg stofvrij, heeft een mooie
lichte kleur, natuurlijk en een zeer goede
absorptie. De Cotton & Comfort De Luxe is
extra zacht en verend.

NESTMATERIAAL EN/OF BEDDING
Nestmateriaal is zeer belangrijk voor alle
kleine knaagdieren. Konijnen en knaagdieren
zijn prooidieren en hebben behoefte aan
plaatsen waar zij zich beschermd voelen. Zij
kunnen zich er in verschuilen, nesten mee
bouwen, tunnels graven en nog veel meer.

‘All Life Stages’
Onze filosofie: Eén soort voeding
voor álle honden, groot en klein,
van pup tot senior, van werkend
tot rustend.
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ART.NR.: 2480597, 2480599, 3331720, 3331730, 3331760, 3331770, 3331771, 3331775, 3331777, 3331779, 3331781, 3331814
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SAMEN OP PAD
MET
R

HONDENFIETSKAR
Neem uw hond overal eenvoudig en
veilig mee naartoe met de Nobby
hondenfietskar. Deze fietskar is eenvoudig
te koppelen aan uw fiets door middel
van het meegeleverde koppelstuk. Deze
is tevens los te verkrijgen. Daarnaast
is deze kar door middel van de apart
verkrijgbare ombouwset te veranderen in
een hondenwandelwagen. Verkrijgbaar in
de maten S t/m L en in de kleur rood.
ART.NR.: 0662394, 0662395, 0662396, 0662397, 0662398, 0662399

Ombouwset voor wandelen

Koppelstuk

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 SEPTEMBER 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.
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