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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! 

10.000 vierkante meter 
met meer dan 14.000 
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.

MAGAZINE2 3

De eindejaarsfeesten is het moment waarop iedereen samen met vrienden en familie het vuurwerk bewondert. Dit is voor ons een moment om te genieten, maar voor ons huisdier is dat niet zo noodzakelijk. De drukte van de gasten en het geluid van het vuurwerk zijn twee oorzaken voor stress tijdens de feestdagen bij je huisdier. Lees hier onze tips van producten die het dier kunnen kalmeren.

RON

TIPS VAN
TRENDWATCHER

Adaptil & Feliway 
Deze producten kunnen jouw kat en hond ondersteunen in 
spannende situaties. Ze stellen jouw huisdier op natuurlijke wijze 
gerust waardoor reizen of een bezoek aan de dierenarts minder 
stressvol is. Bevat feromonen. Verkrijgbaar in diverse varianten.  
Per stuk vanaf 9.22

ART.NR.: 0478902, 0478904, 0478906, 0478907, 0478908, 0478912, 0478921
1423332, 1423340, 1430301, 1430302, 1430303, 1430304, 1430305, 1430307
1430320, 1430324, 1430325, 1430350, 1430352

Beaphar 
CaniComfort
Deze producten helpen een rustige, stress vrije omgeving te 
creëren. Het bevat een feromoon die een kopie is van het Dog 
Appeasing Pheromone (moederferomoon). Verkrijgbaar in 
diverse varianten. Per stuk vanaf 8.19

ART.NR.: 0412256, 0412257, 0412258, 0412259, 0412260, 0412261

Beaphar 
CatComfort
Stelt katten en kittens gerust met feromonen, stofjes die bepaalde 
signalen overbrengen. Ideaal in situaties wanneer katten door 
stress of angst probleemgedrag vertonen. De producten kunnen 
het moederferomoon of het kopjesferomoon bevatten. 
Per stuk vanaf 6.72

ART.NR.: 1411110, 1411111, 1411112, 1411113, 1411114, 1411115

Natupet 
CBD olie
De CBD olie van NatuPet is speciaal ontwikkeld voor huisdieren. 
De olie is 100% vegan en verkrijgbaar in de smaken kip en rund. 
De olie is te koop in flesjes van 10 ML en 30 ML, met 2.5% en 
4.0% CBD. Verpakt per 3 stuks. Per stuk vanaf 11.34

ART.NR.: 0496237, 0496241, 0496247, 0496249, 0496251, 0496253

Beaphar 
RabbitComfort
Deze producten bevatten een synthetische kopie van het 
geruststellende moederferomoon voor konijnen. Dit feromoon 
bootst de geruststellende boodschap na die de voedster 
(moederkonijn) afgeeft tijdens het zogen. Konijnen voelen zich 
direct gerustgesteld en veilig. Verkrijgbaar in diverse varianten.
Per stuk vanaf 6.42

ART.NR.: 3194990, 3194992, 3194993

EEN STRESSVRIJ
NIEUWJAAR!&

  Fijne 
Feestdagen’

https://www.vanree.nl/scripts/product_search.asp?drpSearchCategory=0&drpBrands=&txtSearch=%5B0412256%2C+0412257%2C+0412258%2C+0412259%2C+0412260%2C+0412261%5D&btnSubmit=Zoeken
https://www.vanree.nl/scripts/product_search.asp?drpSearchCategory=0&drpBrands=&txtSearch=%5B0412256%2C+0412257%2C+0412258%2C+0412259%2C+0412260%2C+0412261%5D&btnSubmit=Zoeken
https://www.vanree.nl/scripts/product_search.asp?drpSearchCategory=0&drpBrands=&txtSearch=%5B0412256%2C+0412257%2C+0412258%2C+0412259%2C+0412260%2C+0412261%5D&btnSubmit=Zoeken
https://www.vanree.nl/scripts/product_search.asp?drpSearchCategory=0&drpBrands=&txtSearch=%5B1411110%2C+1411111%2C+1411112%2C+1411113%2C+1411114%2C+1411115%5D&btnSubmit=Zoeken
https://www.vanree.nl/scripts/product_search.asp?drpSearchCategory=0&drpBrands=&txtSearch=%5B1411110%2C+1411111%2C+1411112%2C+1411113%2C+1411114%2C+1411115%5D&btnSubmit=Zoeken
https://www.vanree.nl/scripts/product_search.asp?drpSearchCategory=0&drpBrands=&txtSearch=%5B1411110%2C+1411111%2C+1411112%2C+1411113%2C+1411114%2C+1411115%5D&btnSubmit=Zoeken
https://www.vanree.nl/scripts/product_search.asp?drpSearchCategory=0&drpBrands=&txtSearch=%5B3194990%2C+3194992%2C+3194993%5D&btnSubmit=Zoeken
https://www.vanree.nl/scripts/product_search.asp?drpSearchCategory=0&drpBrands=&txtSearch=%5B3194990%2C+3194992%2C+3194993%5D&btnSubmit=Zoeken
https://www.vanree.nl/scripts/product_search.asp?drpSearchCategory=0&drpBrands=&txtSearch=%5B3194990%2C+3194992%2C+3194993%5D&btnSubmit=Zoeken
https://www.vanree.nl/scripts/product_search.asp?drpSearchCategory=0&drpBrands=&txtSearch=%5B0496237%2C+0496241%2C+0496247%2C+0496249%2C+0496251%2C+0496253%5D&btnSubmit=Zoeken
https://www.vanree.nl/scripts/product_search.asp?drpSearchCategory=0&drpBrands=&txtSearch=%5B0496237%2C+0496241%2C+0496247%2C+0496249%2C+0496251%2C+0496253%5D&btnSubmit=Zoeken
https://www.vanree.nl/scripts/product_search.asp?drpSearchCategory=0&drpBrands=&txtSearch=%5B0496237%2C+0496241%2C+0496247%2C+0496249%2C+0496251%2C+0496253%5D&btnSubmit=Zoeken
https://www.vanree.nl/scripts/product_search.asp?drpSearchCategory=0&drpBrands=&txtSearch=%5B0478902%2C+0478904%2C+0478906%2C+0478907%2C+0478908%2C+0478912%2C+0478921%2C+1423332%2C+1423340%2C+1430301%2C+1430302%2C+1430303%2C+1430304%2C+1430305%2C+1430307%2C+1430320%2C+1430324%2C+1430325%2C+1430350%2C+1430352%5D&btnSubmit=Zoeken
https://www.vanree.nl/scripts/product_search.asp?drpSearchCategory=0&drpBrands=&txtSearch=%5B0478902%2C+0478904%2C+0478906%2C+0478907%2C+0478908%2C+0478912%2C+0478921%2C+1423332%2C+1423340%2C+1430301%2C+1430302%2C+1430303%2C+1430304%2C+1430305%2C+1430307%2C+1430320%2C+1430324%2C+1430325%2C+1430350%2C+1430352%5D&btnSubmit=Zoeken


Ook verkrijgbaar

in zakken van

10 kilo!

BF Petfood 
Kattenvoeding krokant
Een smaakvolle krokante brok van 
Nederlandse topkwaliteit. Met premium en 
pure hoogwaardige en streng geselecteerde 
dierlijke- en plantaardige grondstoffen. Hoge 
acceptatie en verteerbaarheid. Verkrijgbaar 
in diverse varianten. Inhoud 1.5, 2 en 20 kilo. 
Per stuk vanaf 7.95

ART.NR.: 1140538, 1140503, 1140504, 1140500, 1140506, 
1140507, 1140521

BF Petfood 
Tabletten
Naast de natuurlijke tabletten met knoflook 
voor vlo en teek, die veilig en effectief zijn, 
ook gisttabletten ter ondersteuning van het 
gebit, haarballen, huid en vacht en stress. 
Inhoud 100 stuks. Per stuk 1.99

ART.NR.: 1370980, 1370981, 0474062, 1370983, 1370982

NATUURLIJK
HET BESTE 
VOOR DE RODE TIJGERS
& HUN POEZELIGE 
VRIENDJES

MAGAZINE

Stressvrij de  
feestdagen door

Ideaal voor gebruik in stressvolle situaties zoals bij vuurwerk of tijdens 
de feestdagen. Veranderingen in huis tijdens de feestdagen, zoals een 
kerstboom of veel mensen over de vloer, kunnen voor je dier ook onrust 
veroorzaken. Beaphar CatComfort®, CaniComfort® en RabbitComfort® 
zijn kalmerende producten met feromonen, waarvan klinisch is bewezen 
dat ze honden, katten en konijnen van alle leeftijden een geruststellende 
boodschap geven en ongewenst gedrag verminderen.

Verkrijgbaar als verdamper, spray, halsband of spot on. Scan voor
meer info

10%
Korting
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Deze 
unieke duurzame 

no waste verpakkingen 
zijn van gerecycled 
mono materiaal wat 

recyclebaar is!

https://www.vanree.nl/scripts/product_search.asp?drpSearchCategory=0&drpBrands=&txtSearch=%5B1140538%2C+1140503%2C+1140504%2C+1140500%2C+1140506%2C+1140507%2C+1140521%5D&btnSubmit=Zoeken
https://www.vanree.nl/scripts/product_search.asp?drpSearchCategory=0&drpBrands=&txtSearch=%5B1140538%2C+1140503%2C+1140504%2C+1140500%2C+1140506%2C+1140507%2C+1140521%5D&btnSubmit=Zoeken
https://www.vanree.nl/scripts/product_search.asp?drpSearchCategory=0&drpBrands=&txtSearch=%5B1140538%2C+1140503%2C+1140504%2C+1140500%2C+1140506%2C+1140507%2C+1140521%5D&btnSubmit=Zoeken
https://www.vanree.nl/scripts/product_search.asp?drpSearchCategory=0&drpBrands=&txtSearch=%5B1140538%2C+1140503%2C+1140504%2C+1140500%2C+1140506%2C+1140507%2C+1140521%5D&btnSubmit=Zoeken
https://www.vanree.nl/scripts/product_search.asp?drpSearchCategory=0&drpBrands=&txtSearch=%5B1140538%2C+1140503%2C+1140504%2C+1140500%2C+1140506%2C+1140507%2C+1140521%5D&btnSubmit=Zoeken
https://www.vanree.nl/scripts/product_search.asp?drpSearchCategory=0&drpBrands=&txtSearch=%5B1140538%2C+1140503%2C+1140504%2C+1140500%2C+1140506%2C+1140507%2C+1140521%5D&btnSubmit=Zoeken
https://www.vanree.nl/scripts/product_search.asp?drpSearchCategory=0&drpBrands=&txtSearch=%5B1140538%2C+1140503%2C+1140504%2C+1140500%2C+1140506%2C+1140507%2C+1140521%5D&btnSubmit=Zoeken
https://www.vanree.nl/scripts/product_search.asp?drpSearchCategory=0&drpBrands=&txtSearch=%5B1140538%2C+1140503%2C+1140504%2C+1140500%2C+1140506%2C+1140507%2C+1140521%5D&btnSubmit=Zoeken
https://www.vanree.nl/scripts/product_search.asp?drpSearchCategory=0&drpBrands=&txtSearch=%5B1140538%2C+1140503%2C+1140504%2C+1140500%2C+1140506%2C+1140507%2C+1140521%5D&btnSubmit=Zoeken
https://www.vanree.nl/scripts/product_search.asp?drpSearchCategory=0&drpBrands=&txtSearch=%5B1140538%2C+1140503%2C+1140504%2C+1140500%2C+1140506%2C+1140507%2C+1140521%5D&btnSubmit=Zoeken
https://www.vanree.nl/scripts/product_search.asp?drpSearchCategory=0&drpBrands=&txtSearch=%5B1370980%2C+1370981%2C+0474062%2C+1370983%2C+1370982%5D&btnSubmit=Zoeken
https://www.vanree.nl/scripts/product_search.asp?drpSearchCategory=0&drpBrands=&txtSearch=%5B1370980%2C+1370981%2C+0474062%2C+1370983%2C+1370982%5D&btnSubmit=Zoeken
https://www.vanree.nl/scripts/product_search.asp?drpSearchCategory=0&drpBrands=&txtSearch=%5B1370980%2C+1370981%2C+0474062%2C+1370983%2C+1370982%5D&btnSubmit=Zoeken
https://www.vanree.nl/scripts/product_search.asp?drpSearchCategory=0&drpBrands=&txtSearch=%5B1370980%2C+1370981%2C+0474062%2C+1370983%2C+1370982%5D&btnSubmit=Zoeken
https://www.vanree.nl/scripts/product_search.asp?drpSearchCategory=0&drpBrands=&txtSearch=%5B1370980%2C+1370981%2C+0474062%2C+1370983%2C+1370982%5D&btnSubmit=Zoeken
https://www.vanree.nl/scripts/product_search.asp?drpSearchCategory=0&drpBrands=&txtSearch=%5B1370980%2C+1370981%2C+0474062%2C+1370983%2C+1370982%5D&btnSubmit=Zoeken
https://www.vanree.nl/scripts/product_search.asp?drpSearchCategory=0&drpBrands=&txtSearch=%5B1370980%2C+1370981%2C+0474062%2C+1370983%2C+1370982%5D&btnSubmit=Zoeken
https://www.vanree.nl/scripts/product_search.asp?drpSearchCategory=0&drpBrands=&txtSearch=%5B1370980%2C+1370981%2C+0474062%2C+1370983%2C+1370982%5D&btnSubmit=Zoeken
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ART.NR.: 2480597, 2480599, 3331720, 3331730, 3331760, 3331770, 3331771, 3331775, 3331777, 3331779, 3331781, 3331814

VERANTWOORD 
SNACKEN

#SAMENPLEZIER

100% NATUURLIJK! 100% VEGA!

VERANTWOORD 
SNACKEN

#SAMENPLEZIER

100% NATUURLIJK! 100% VEGA!

VERANTWOORD 
SNACKEN

#SAMENPLEZIER

100% NATUURLIJK! 100% VEGA!

VERANTWOORD 
SNACKEN

#SAMENPLEZIER

100% NATUURLIJK! 100% VEGA!

CLiNiC het vertrouwde merk dat zich al sinds 2000 als eerste in Nederland specifiek richt 
op de verkoop van een assortiment dieetvoeding voor honden en katten bij 

dierenspeciaalzaken en deze ook altijd netjes is trouw gebleven, 
heeft een totale rebranding ondergaan.

Op het gehele assortiment 25%  extra korting 
boven op de standaard netto marge van 30%

Nieuwe en vernieuwde producten

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met 
+31 85 00 46 678 of mail naar info@clinicpetfood.nl.

CLiNiC! A Solid Choice.

Introductie CLiNiC dieetvoeding 
nieuwe stijl

Nieuwe verpakking voorzien van AR
Als eerste in onze branche zijn onze verpakkingen voorzien AR (aangevulde realiteit), 
een unieke marketingtool om ons product in het schap te promoten. De verpakking 

geeft zelf uitleg over het product.

Scan eerst de QR-code en richt dan op de 
neus van de hond op de foto er naast

SCAN ME!

Scan de QR code voor een volledig overzicht van ons assortiment.
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• Cavom is de volledige en hoog-
 waardige maaltijd voor uw hond.

• Cavom bevat alle essentiële
 voedingssto� en in de juiste
 verhouding.

• Cavom is voordelig in gebruik,
 door de hoge energiewaarde en   
 de lichte verteerbaarheid.

 Kijk op onze website of neem
 contact met ons op voor speci� eke   
 vragen over welk Cavom product 
 voor uw hond het beste is.  
 Wij adviseren u graag!

 cavom.nl

Diervoederfabriek B.V. | Tussendiepen 1-13 | 9206 AA Drachten

                     Tel. +31(0)512-515955 | Fax +31(0)512-516050 | vdm@cavom.nl

Cavom, daar draait een gezond hondenleven om!

de natuurlijke voeding
voor elke hond
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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

MAGAZINE8 MAGAZINE8
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NU OP DE 
20 KILO ZAKKEN

5%
KORTING!

SANICAT 
WORDT 
KITTY 
FRIEND

ZELFDE PRODUCT, ANDER JASJE

9+1
 GRATIS!

Sanicat Ultra - Kittyfriend 
Kattenbakvulling
Ultra absorberend, neutraliseert nare geurtjes, 
en is ultra klontvormend. Inhoud 15 liter.
Per stuk 6.48 5.83

ART.NR.: 1511248

https://www.vanree.nl/scripts/product_search.asp?drpSearchCategory=0&drpBrands=&txtSearch=%5B1511247%5D&btnSubmit=Zoeken
https://www.vanree.nl/scripts/product_search.asp?drpSearchCategory=0&drpBrands=&txtSearch=%5B1511247%5D&btnSubmit=Zoeken
https://www.vanree.nl/scripts/product_search.asp?drpSearchCategory=0&drpBrands=&txtSearch=%5B1511247%5D&btnSubmit=Zoeken
https://www.vanree.nl/logon.html?returnUrl=
https://www.vanree.nl/logon.html?returnUrl=
https://www.youtube.com/channel/UC3R_cRC8UIHT_U56mSqz8zg
https://www.youtube.com/channel/UC3R_cRC8UIHT_U56mSqz8zg
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De smakelijke, gezonde en natuurlijke 
tandenborstel voor uw hond

100% schoon en zuiver - Volledig verteerbaar

Farm Food 
HE Classic
Verkrijgbaar in standaard en Mini, inhoud 4 
en 15 kilo. Per stuk vanaf 18.14

ART.NR.: 0140400, 0140403, 0140404

Farm Food 
HE Glutenvrij
Verkrijgbaar in standaard en Mini, inhoud 4 
en 15 kilo. Per stuk vanaf 18.64

ART.NR.: 0140412, 0140415, 0140416

Farm Food 
HE Zalmolie
Verkrijgbaar in standaard en Mini, inhoud 4 
en 15 kilo. Per stuk vanaf 18.22

ART.NR.: 0140406, 0140409, 0140410

Farm Food 
HE Schaap
Verkrijgbaar in standaard en Mini, inhoud 4 
en 15 kilo. Per stuk vanaf 21.16

ART.NR.: 0140418, 0140421, 0140422

EXCLUSIEF

BIJ VAN REE

Alleen exclusief 
bij Van Ree!

GRATIS
6x Dental Munchies
of 6x Dental Roll medium

DE ACTIE
• Bij 3 zakken HE hondenvoeding van 15 kilo, 
krijgt u 6x Dental Roll Medium GRATIS!
• Bij 8 zakken HE hondenvoeding van 4 kilo, 
krijgt u 6x zakjes van 35 stuks Dental Munchies GRATIS!

DE DEELNEMENDE ZAKKEN

Vraag uw Van Ree 
vertegenwoordiger, 

de verkoop binnendienst 
(verkoop@vanree.nl) of in 

de Cash & Carry naar 
de voorwaarden. 

Actie geldt alleen bij bestellingen 
in de maand december.
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ALLE AANBIEDINGEN GELDEN IN DE GEHELE MAAND DECEMBER 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

OPGERUIMD 
STAAT 
NETJES

Earth Rated
poepzakjes
1. Dispenser + 15 zakjes, met lavendel geur. Per stuk vanaf 1.40 1.05
2. Counter display incl. 30 zakjes, per stuk 29.50
3. Refil rolls los, per stuk vanaf 0.62 0.53
4. Poepzakjes, diverse varianten. Per stuk vanaf 3.88 2.83

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

15%
 KORTING!

15%
 KORTING!

25%
 KORTING!

GRATIS!
Vraag de Earth Rated counter 

display (t.w.v. 29.50) aan bij de 
afdeling Verkoop Binnendienst 

óf uw vertegenwoordiger!
Geldig zolang de 
vooraad strekt.

1. 

2. 

3. 

4. 

https://www.vanree.nl/counter-display-groen-p48878.html?zoek=0794035%200794036%200794037%200794041%200794043%200794045%200794050%200794054%200794056
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https://www.vanree.nl/poepzakjes-eco-friendly-lavendel-single-roll-groen-p42406.html?zoek=0794035%200794036%200794037%200794041%200794043%200794045%200794050%200794054%200794056
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https://www.vanree.nl/poepzakjes-composteerbaar-geurloos-groen-p48877.html?zoek=0794035%200794036%200794037%200794041%200794043%200794045%200794050%200794054%200794056
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https://www.vanree.nl/poepzakjes-composteerbaar-geurloos-groen-p48877.html?zoek=0794035%200794036%200794037%200794041%200794043%200794045%200794050%200794054%200794056
https://www.vanree.nl/riem-dispenser-inclusief-15-lavendel-zakjes-groen-p53084.html?zoek=0794035%200794036%200794037%200794041%200794043%200794045%200794050%200794054%200794056
https://www.vanree.nl



