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SAMEN BAKKEN...
OF ALLEEN
OPSMULLEN?

HUISDIER
ALS COLLEGA
MERK NOBBY
IN DIT MAGAZINE

10%
KORTING!
4 OKTOBER

DIEREN
DAG!
TIJD OM HUISDIEREN EXTRA TE VERWENNEN!

GROOT IN DIERBENODIGDHEDEN

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!

4 OKTOBER

DIEREN
VEILIG KLUIVEN
Honden hebben een natuurlijke kauwbehoefte
en dat is niet zonder reden. Wanneer ze op
een bot kluiven maken zij het gelukshormoon
endorfine aan. Toch vermijden sommige
baasjes botten liever om nare verrassingen
te voorkomen. De starsnacks van Nobby
garanderen niet alleen veiligheid, ze dienen
ook als natuurlijke tandenborstel. Door de
wrijving tijdens het kauwen en de substantie
die daarbij loskomt wordt tandsteen opgelost
en verminderd.

Nobby StarSnack
Wrapped

Verkrijgbaar in diverse maatvoeringen en smaakvarianten.
Per stuk vanaf 3.91 3.52
ART.NR.: 0770074, 0770075 (VE18),
0770076, 0770077 (VE12)

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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Nobby StarSnack
Kauwknoop
Verkrijgbaar in diverse
maatvoeringen.
Per stuk vanaf 3.52 3.17

ART.NR.: 0391604 (VE8), 0391606 (VE10)

Nobby StarSnack
Dental Mix

Geschikt voor honden ouder dan
2 maanden. Per stuk 2.53 2.28
ART.NR.: 0750414 (VE10)

MAGAZINE

NOBBY
STARSNACKS

10%
KORTING!

DAG!

EEN SPECIALE SNACK
VOOR EEN SPECIAAL DIER
Onderstaande snacks hebben als basis zoete
aardappel, aangevuld met onder andere noten
en fruit. Ze bevatten van alles wat gezond is
voor honden. Veggiepet kauwsnacks zijn een
alternatief voor hondensnacks waar vlees in
zit. De producten zijn allergievriendelijk, licht
verteerbaar en niet te vergeten onwijs lekker.

Nobby StarSnack
Mini Bones
Verkrijgbaar in diverse
maatvoeringen en smaakvarianten.
Per stuk vanaf 0.96 0.86

ART.NR.: 0310810, 0310812, 0310814,
0310816 (VE14)
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VeggiePet
Hondensnacks

Verkrijgbaar in diverse smaakvarianten.
Inhoud 100 gram. Per stuk 1.49 1.19
ART.NR.: 0318875, 0318876, 0318877, 0318878, 0318879 (VE5)

GROOT IN DIERBENODIGDHEDEN
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SAMEN MET
DE HOND BAKKEN ...
We houden allemaal van zoetigheden.
Gelukkig zijn hondensnacks makkelijk te
maken en kunnen ze gegeven worden naast
de normale voeding. Bak samen met Dog
Cuisine smaakvolle en gezonde koekjes voor
het geliefde huisdier. Een ander innovatief idee
is het decoreren van een hondenbot. Wat is
nou leuker dan een gepersonaliseerd cadeau
gemaakt met extra liefde?

The Dog Cuisine
Déco Bone

Verkrijgbaar in diverse maatvoeringen.
Per stuk 3.11
ART.NR.: 0310744 (VE16), 0310745 (VE14)
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The Dog Cuisine
Baking

Bevat herbruikbare siliconen bakplaat en
bakpoeder. Appel smaak. Per stuk vanaf 1.78
ART.NR.: 0310746 (VE21), 0310747 (VE8)

DE PRODUCTEN VAN
BARKING BAKERY
WORDEN MET
DE HAND
GEMAAKT, DUS
DE VORMEN EN
KLEUREN KUNNEN
AFWIJKEN!

Deze heerlijke Woofins met weinig calorieën
zijn gemaakt om te delen. Keuze uit vanille of
johannesbrood, gegarneerd met een vleugje
van de beroemde yoghurtglazuur en versierd
met een knapperig bot. Alle verpakkingen zijn
100% recyclebaar.

Barking Bakery
Woofins

Verkrijgbaar in diverse maatvoeringen en hoeveelheden. Met en zonder glazuur. Per stuk 1.95
ART.NR.: 0700216, 0700217, 0700218, 0700224, 0700225, 0700233

...OF ALLEEN
OPSMULLEN!

Barking Bakery
Cookies

Een caloriearm koekje, liefdevol besprenkeld met
vanilleyoghurt glazuur. Per stuk 1.95
ART.NR.: 0700231

GROOT IN DIERBENODIGDHEDEN
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CBDOLIE
VOOR IEDEREEN!
Tegenwoordig zijn CBD-supplementen
het modewoord op ieders lip. Steeds
meer eigenaren van gezelschapsdieren
zijn proactief in het uitproberen van CBD
voor hun huisdieren. Het verzorgen van
huisdieren is ongetwijfeld geen gemakkelijke
taak maar NatuPet is speciaal ontworpen
zodat katten en honden kunnen profiteren
van CBD. Deze natuurlijke remedie wordt
gekocht om problemen aan te pakken die
variëren van angst en pijnbeheersing tot
stress en ontsteking.

Natupet
CBD olie

Natupet
Stix

Verkrijgbaar voor honden en katten in diverse
smaakvarianten en concentraties (2,5 en 4%).
Inhoud 10 ml of 30 ml. Per stuk vanaf 11.34

Verkrijgbaar voor honden. Inhoud 6 stuks.
Per stuk 4.52

ART.NR.: 0496237, 0496239, 1496240, 0496241, 0496243, 0496247, 0496249, 0496251, 0496253 (VE3)
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ART.NR.: 0496255 (VE10)
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Uitwaaien met de hond kan op
verschillende plekken in Nederland. Hier
komen de 5 leukste natuurgebieden om
te lopen:
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NOBBY
OP DEZE PAGINA

10%
KORTING!

1

Spanderswoud
Hilversum, Noord-Holland

2

Lange Duinen
Soest, Utrecht

3

Strabrechtse heide
Mierlo, Noord-Brabant

4

Zandenbos
Nunspeet, Gelderland

5

Holtingerveld
Havelte, Drenthe

Nobby
Halsband Kalea

Gemaakt van nylon met
reflecterende strepen.
Verkrijgbaar in diverse
kleuren en maatvoeringen.
Per stuk vanaf 3.26 2.93
ART.NR.: 0771632, 0771665,
0771732, 0771764, 0771932,
0771964

Nobby
Looplijn

Nobby
Jogginslijn

Verkrijgbaar in diverse maatvoeringen.
Per stuk vanaf 7.02 6.32

Verkrijgbaar met of
zonder polsband.
Per stuk vanaf 9.32 8.39

ART.NR.: 0661230, 0661240, 0661242

ART.NR.: 0644966, 0644964

GROOT IN DIERBENODIGDHEDEN
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TRENDWATCHER

RON

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.

TIJD
VOOR EEN
POWERNAP
NOBBY
OP DEZE PAGINA

Het luizenleventje van een kat loopt niet
altijd zo gemakkelijk. Stress bij katten,
net als bij mensen, kan ongewenste
gevolgen hebben voor de gezondheid
van het dier. Creëer daarom een
heerlijke slaapplek voor een huisdier
zodat zij even de rust op kunnen
zoeken. Het oog wilt ook wat en daarom
is het fijn als een kattenmeubel bij het 		
interieur past, gelukkig is er bij Van Ree
keuze genoeg!

10%
KORTING!
Nobby
Comfort bed
Classic Ninok

Verkrijgbaar in diverse maatvoeringen.
Per stuk vanaf 16.38 14.74
ART.NR.: 0761332, 0761333, 0761334

WERKEN
EN SNACKEN
TEGELIJK

1.

2.
3.

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

Het mooiste moment van de dag voor een
huisdier is de maaltijd. Vaak missen dieren
het voldane gevoel van de zoektocht naar
eten. Deze spelletjes verlengen de duur van
de maaltijd en zetten de hersenen aan het
werk. Stimuleer het denkvermogen terwijl een
huisdier gericht snuffelt naar zijn beloning.

1. JW

Activitoy

Speeltje voor de vogelkooi met uniek
beloningssysteem. Per stuk 2.50

2. Nobby

Snackbal kat

Gemaakt van kunststof. Per stuk 3.02 2.72

Trendwatcher Van Ree
Inschrijven nieuwsbrief

3. Esve

Weide hooibal

Speeltje van wilgenhout gevuld met bergweidehooi
en goudsbloemen. Per stuk 3.45
ART.NR.: 2392809, 1638216, 3290406
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Nobby
Snuffelmat

Polyester snuffelmat met antislip noppen.
Afmetingen: 56 x 44 cm. Per stuk 18.95 17.06
ART.NR.: 0761675

MAGAZINE

Kong
Puppy Wubba

Gemaakt van duurzaam nylon met een tennisbal.
Per stuk 4.50
ART.NR.: 0735382

HUISDIER
ALS COLLEGA
Nu thuiswerken voor veel mensen
geen verplichting meer is, wordt het
belangrijk om een goede balans te vinden
tussen werk en dier. Dit is een bijzonder
uitdagende overgang voor huisdieren die
geadopteerd zijn tijdens quarantaine.
Als huisdieren namelijk onvoldoende
aandacht krijgen kan dit leiden tot mentale
gezondheidsproblemen. Een goede manier
om ze bezig te houden is door te zorgen
voor leuk speelgoed waarmee zij zichzelf
kunnen vermaken.

Kong
Stuff’N Paste

1.

Deze pasta maakt Kong speeltjes nog leuker en veel
lekkerder. Geschikt voor puppy’s van 8 weken of ouder.
Bevat echte kip. Per stuk 5.40
ART.NR.: 0735295

Probeer het huis niet ge
lijk te verlaten wannee
r
de jas aan is, maar ga
eerst even rustig met de
hond zitten. Zo raakt de
hond minder snel
in paniek wanneer deze
de jas aan ziet.

TIP VAN

TRENDWA
TCHER

RON

3.
2.

Kong
1. Goodie Bone

Dit bot is gemaakt van het unieke puppyrubber. Kan gevuld
worden met Kong Puppy Snacks. Per stuk 3.60

2. Bal met gat

Het perfecte speelgoed voor de puppy die graag apporteert
en kauwt. Per stuk 5.00

3. Puppy flyer

Het flexibele materiaal van de frisbee kan de bek van de hond
niet schaden. Per stuk 6.30
ART.NR.: 0736172, 0736174, 0735239

GROOT IN DIERBENODIGDHEDEN
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KATTENKRUID
Wat is kattenkruid eigenlijk?
Kattenkruid, ook wel catnip genoemd, is familie
van de kruidensoort munt. Uit onderzoek blijkt
dat katten een voorliefde hebben voor de plant.
Catnip bevat vitamines, mineralen en essentiële
oliën. Een van deze oliën heet ‘nepetalactone’,
waarvan bekend is dat het een euforisch effect
kan hebben.

Is kattenkruid gevaarlijk?
Niet alle katten reageren op het kruid en het
effect duurt meestal maar tussen de 5 en 15
minuten. Catnip is niet gevaarlijk voor katten
zolang het met mate wordt gebruikt. Sommige
dierenartsen raden het gebruik van kattenkruid
juist aan om angst te kalmeren. Tegenwoordig
is catnip te vinden in verschillende speeltjes
en krabmatten, maar ook los of als spray te
verkrijgen.

10%
KORTING!

GEMAAKT
VAN
VERSE
INGREDIËNTEN
Een compleet assortiment premium snacks
in een nieuw en modern jasje. De natuurlijke
producten zitten boordevol vlees en de
meeste zijn graanvrij. Katten zijn gek op
voeding en snacks van verschillende texturen,
daarom zijn deze heerlijke Lickable Treats de
perfecte verrassing. Het hoge vochtgehalte
in deze snack zorgt voor de broodnodige
hydratatie.

Wanpy
Lickable Treats & Strips

4+1

1.

GRATIS!

10%
KORTING!

2.
1. Nobby

Kattenhengel met catnip

Elastiek 55 cm, speeltje 21 cm, hengel 45 cm.
Per stuk 4.22 3.80

10+2

2. Catnip

GRATIS!

Gedroogde bladeren van kattenkruid. Inhoud 25 gram.
Per stuk 1.24 1.12

3. Kong

Verkrijgbaar in diverse smaakvarianten.
Per stuk vanaf 1.14 0.91

Turtle + catnip

Hervulbaar katten speelgoed. Per stuk 2.68

ART.NR.: 1387108, 1387109 (VE12), 1381129, 1381146, 1381147 (VE5)

ART.NR.: 1666936, 1638424 (VE3), 1630718

10

MAGAZINE

3.

GE LVO
‘D IY ’ VO

TIP VAN

TRENDWA
TCHER

RON

ER K OEK

JE S

odig?
Wat is er n er
vo
el
g
• 1 kg vo
stroop
s
el
ep
tl
• 3 ee
m
oe
• 180 ml bl met 1 zakje gelatine
r
te
a
w
• 60 ml
m
or
sv
je
k
• Koe
g
.
aan wijzin
G ebruik s
n in een kom
te
n
ië
d
re
g
in
e
ix
ll
a
m
e
ix
d
1. M
met
oekvormpjes .
2. Vul de k
n
aa
d
oe
g
es
en druk all s een paar uur drogen
je
k
oe
3. Laat de k dan uit de vormpjes.
en druk ze
en laat ze
koekjes om
4. Draai de en drogen.
nog ev
nen ze in
og zijn kun
5. Als ze dro en gelegd!
d
de tuin wor

dierendag de
Duik speciaal voor
vogelkoekjes
keuken in om deze
eelheden zijn
te maken. De hoev
e
t aantal koekjes di
afhankelijk van he
je
ek
cept zal 9 ko s
gewenst zijn. Dit re
opleveren.

Vitakraft
Kräcker

Beaphar
Universeelvoer

ART.NR.: 2180496

DIERENDAG!
ONZE 6
ZEKERHEDEN.
1. ZEKER VAN
SERVICE

Knaagdieren en konijnen knagen met name om
de tanden te slijten. De scherpe tanden zijn
ook super handig bij het zoeken naar voedsel.
Het is dus belangrijk dat een knaagdier genoeg
kauwt en maalt met zijn tanden. Gelukkig zijn
knaagdieren en konijnen gek op groenten, ze
maken deel uit van
het dagelijks menu.
Het beste is om zo
gevarieerd mogelijk
groenvoer aan te
bieden.

Verkrijgbaar in diverse smaakvarianten. Per stuk 1.57
ART.NR.: 3240250, 3240251, 3240252, 3240253 (VE4)

ART.NR.: 2255504, 2255546, 2255588
(VE8)

Aanvullende voeding voor
vogels. Inhoud 1 kilo.
Per stuk 3.62

PERFECT
GEBIT

Supreme Selective
Konijn- en knaagdiersnacks

Verkrijgbaar in diverse
smaakvarianten en geschikt
voor een valkparkiet.
Per stuk 2.47

2. ZEKER
PERSOONLIJK
CONTACT
3. ZEKER KEUZE
4. ZEKER 100%
TEVREDENHEID

Nobby StarSnack
Stickies

10%
KORTING!

Verkrijgbaar in diverse smaakvarianten. Per stuk 1.45 1.30

5. ZEKER EEN
GOEDE PRIJS
6. ZEKER
VAKKUNDIG

ART.NR.: 3231020, 3231022, 3231024, 3231026 (VE10)

GROOT IN DIERBENODIGDHEDEN
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BESTE MAANDELIJKSE DEALS!
LUCAA+
Pets Stay Cleaner

EEN SCHOON
DIER GEEFT
PLEZIER!

Net zoals bij mensen is hygiëne voor
huisdieren ook van groot belang om
niet ziek te worden, of om ziektes
over te dragen op mensen. Pets
Stay Cleaner heeft een uitstekend
reinigend vermogen en de behulpzame
micro-organismen introduceren een
gezonde en veilige omgeving voor elk
huisdier en zijn medebewoners.
Per stuk 7.89 5.52
ART.NR.: 0443098

30%
KORTING!
30%
KORTING!

Natuurlijk is een huisdier lief en schattig,
maar ze zitten ook vol met bacteriën en
andere ziekteverwekkers. De haren van
een hond bevatten zo een 1,8 miljoen
bacteriën per gram. Waarbij er gemiddeld
25 verschillende bacteriesoorten worden
aangetroffen. Gebruik daarom deze handige
artikelen want van een beetje hygiëne is
nog nooit iemand slechter geworden.

Furminator
Hondenkam

Verkrijgbaar in diverse maten. Geschikt voor kort en
lang haar. Per stuk 10.00 7.00
ART.NR.: 0455071, 0455072

25%
KORTING!
BEGROET ONS
OP DE DIBEVO
VAKBEURS
2021!
STANDNUMMER: 23 & 24

Consum
en
geeft t
dit ar tik
el

25%
KORTING!

!

Nobby
Droogmat

FrescoPet

De lange en zachte microvezels zorgen ervoor dat het vuil
van de poten achter blijft. Te gebruiken als ligplek, in de
vervoerbox of in de auto. Per stuk 9.38 7.37

Frescopet is een geweldig middel om de hond tussen
de wasbeurten door te verfrissen. Dit product is zacht
en flexibel zodat deze eenvoudig aan de halsband is te
bevestigen. Per stuk vanaf 1.60 1.20

ART.NR.: 0714947, 0714956

ART.NR.: 0499170, 0499172, 0499174, 0499176

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 SEPTEMBER 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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