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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.

Hoe leuk is deze kampeerruimte 
voor katten?!

Deze camper voldoet aan de natuurlijke 
schuilbehoeften van een kat. Het 
raam, de deur en het schuifdak 
nodigen uit tot verstoppertje spelen en 
bieden tegelijkertijd een instinctieve 
uitlaatklep. Het bungelende speeltje, 
wat gevuld is met kattenkruid, lokt 
speel- en springplezier uit. Doordat de 
camper uit één stuk bestaat is deze 
gemakkelijk op te zetten en op te 
bergen. Een super leuke zomertip voor 
katten dus!
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Uit één
 stuk, 

Uit één
 stuk, 

gemakkelijk uit 

gemakkelijk uit 

te klappen!
te klappen!

Kong PlayPlaces
Happy Camper
Afmetingen 39,4 x 51 x 39 cm. Per stuk 10.28

ART.NR.: 0736274

 HappyCamper
PER STUK

10.28

https://www.vanree.nl/play-spaces-camper-p52191.html?zoek=0736274
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De Hepper Pod biedt katten en 
kleine honden een thuis om zich 
ontspannen te voelen. Katten 
houden ervan om hoog en 
verborgen te liggen. Dit maakt 
dat de Hepper Pod hun nieuwe, 
stijlvolle en favoriete plek 
wordt. 

Samen met de wasbare kussens die 
zijn gemaakt van sherpha-fleece 
en microvezel is dit bed de ultieme 
knuffelgrot voor huisdieren. Indien 
gewenst kan het bovenste deel van het 
bed gemakkelijk gedemonteerd worden. 
Op deze manier kan de privacy naar 
voorkeur van de kat worden afgestemd. 
Verkrijgbaar in drie verschillende 
kleuren.

Dé opplossing voor een schone 
kattenbak in kleine ruimtes!

• Extra groot, maar 
ruimtebesparend

• Inclusief kattenbakzak (met 
handvatten) en kattenbakschep. 
Ook los verkrijgbaar!

• Biedt privacy voor de kat
• Gemakkelijk te gebruiken en 

schoon te maken
• Goede veiligheid van de 

deksel door de sluiting en 4 
bevestigingspunten
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Hepper & Pei Pod
Afmetingen 48.3 x 40.6 x 43.2 cm. Per stuk vanaf 49.77

ART.NR.: 1600899, 1600900, 1691003

Top Box
Afmetingen Box: 48 x 48 x 48 cm.

ART.NR.: 1604102, 1604103, 1616012

PER STUK
VANAF

49.77

HEPPER &
PEI POD 

TOP BOX

PER STUK
VANAF

73.31

https://www.vanree.nl/scripts/product_search.asp?drpSearchCategory=0&drpBrands=&txtSearch=%5B1600899%2C1600900%2C1691003%5D&btnSubmit=Zoeken
https://www.vanree.nl/scripts/product_search.asp?drpSearchCategory=0&drpBrands=&txtSearch=%5B1604102%2C1604103%2C1616012%5D&btnSubmit=Zoeken
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1 kleine ijstraktatie bevat evenveel calorieën als een halve banaan (31 kcal). Hierdoor is maximaal één ijsje per dag van het juiste formaat voor uw hond helemaal oké 
om te geven.

RON

TIP VAN
TRENDWATCHER

https://www.vanree.nl/scripts/product_search.asp?drpSearchCategory=0&drpBrands=&txtSearch=%5B0700239%2C0700240%2C0700241%2C0700242%2C0700243%2C0700244%2C0700245%2C0700246%2C0700247%2C0310726%2C0310727%2C0310748%2C0310749%5D&btnSubmit=Zoeken
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Beau & Belle 
Hondenijs + Starter Kit
U maakt deze ijsjes gemakkelijk zelf door het poeder 
met water de mengen. De mix is GMO en gluten vrij! 
IJsmix per 21 stuks en de starter kit per 
8 stuks verpakt.

Aardbei (100 gram)
IJsvorm Starter Kit met ijs (65 gram) 

ART.NR.: 310726 (VE21), 310727 (VE8)

2.23
4.46

The Dog Cuisine 
Hondenijs + Starter Kit
Perfect om uw hond te belonen en op te frissen tijdens 
de meest zwoele dagen. Meng het poeder met water. 
De mix is GMO en gluten vrij! IJsmix per 21 stuks en de 
starter kit per 8 stuks verpakt.

Aardbei (100 gram)
IJsvorm Starter Kit met ijs (65 gram) 

ART.NR.: 310748 (VE21), 310749 (VE8)

2.23
4.46

Smoofl 
Hondenijs
De ijsmix wordt geleverd inclusief 10 eetbare stokjes. 
100% lactose-, graan- en vetvrij! Inhoud 160 gram. 
IJsmix per 8 stuks en ijsvorm per 6 stuks verpakt.

Aardbei
Pindakaas
Watermeloen
Banaan
Appel
Bessen
IJsvorm Small
IJsvorm Medium
IJsvorm Large

ART.NR.: 700248 T/M 700253 (VE8), 700245 (VE6), 700247 (VE6), 700254 (VE6)

4.71
4.71
4.71
4.71
4.71
4.71
6.48
6.48
6.48

Met één pot ijsmix kunnen er 

10 kleine, 8 middel of 6 grote hondenijsjes 

gemaakt worden!

https://www.vanree.nl/scripts/product_search.asp?drpSearchCategory=0&drpBrands=&txtSearch=%5B0700239%2C0700240%2C0700241%2C0700242%2C0700243%2C0700244%2C0700245%2C0700246%2C0700247%2C0310726%2C0310727%2C0310748%2C0310749%5D&btnSubmit=Zoeken
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Zwemvest
Veilig naar het water met deze zwemvesten in 
de kleur geel of oranje van maat XS t/m XL.

ART.NR.: 770274, 770276, 770278, 770280,
770282, 770284, T/M 770288

1

Ice Cool bandana
Dé bandana voor extra verkoeling tijdens 
de warme zomerdagen of intensieve 
training. Even nat maken voor gebruik 
en daarna zorgt de bandana door 
verdamping voor verkoeling. 
De bandana’s zijn wasbaar tot 30°C. 

ART.NR.: 762224 T/M 762226

Reis eetbak Fresh
Drinkbak van neopreen met verkoelend 
effect. Vóór gebruik 30 minuten in de 
vriezer leggen voor het beste resultaat. 
Handig om mee op reis te nemen doordat 
de eetbak flexibel is. Houdt water 2 tot 3 
uur koel. Inhoud 0.3 liter.

ART.NR.: 762215

Matten Bubble
De bekende coolmatten waarmee de 
lichaamstemperatuur gereguleert wordt 
op warme dagen. De gelvulling in de mat  
geeft een verkoelend effect. De mat 
kan na een korte onderbreking opnieuw 
gebruikt worden. 

ART.NR.: 762209 T/M 762212, 
662346, 662343

Drinkbak Fresh
Drinkbak die water maar liefst 5 tot 8 uur 
koel houdt! Voor gebruik even 2 uur in de 
vriezer doen. Deze drinkbak is daarnaast 
voorzien van antislip.

ART.NR.: 762213, 762214

Drijvend speelgoed
De leuke speeltjes zijn speciaal gemaakt 
voor waterpret! Ze zijn gemaakt van 
waterafstotend neopreen waardoor ze op 
het wateroppervlak blijven drijven. Leuk 
om mee te apporteren in het water.

ART.NR.: 761511, 761512

Zwembad met hoes
Lekker zwemmen op warme dagen met 
dit makkelijk op te zetten hondenzwem-
bad. Gemaakt van robuust en sterk mate-
riaal wat niet scheurt door de nagels van 
honden. Geleverd met een handige hoes 
om het zwembad af te kunnen dekken!

ART.NR.: 762330 T/M 762332

Rubber speelgoed
Speelgoed dat met water gevuld kan 
worden om vervolgens in te vriezen. 
Tijdens het spelen komt er water uit 
dit speelgoed vrij wat zorgt voor extra 
verkoeling tijdens de warme dagen!

ART.NR.: 762342 T/M 762344

Droogdoeken
De comfortabele speed-dry droogdoeken 
voor het afdrogen na het zwemmen. 
Ook wordt eventueel vuil weggehaald en 
kan de doek gewassen worden tot 60°C. 
In een handige meeeneem koker voor 
onderweg!

ART.NR.: 779088

Coolband
Deze coolbandjes zijn bevuld met gel 
die een verkoelend effect geven. Vooraf 
koelen of gebruik van water is niet nodig! 
Na een korte onderbreking kunnen ze 
gewoon weer opnieuw gebruikt worden. 

ART.NR.: 662350 T/M 66235210
9
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https://www.vanree.nl/scripts/product_search.asp?drpSearchCategory=0&drpBrands=&txtSearch=%5B0770274%2C0770276%2C0770278%2C0770280%2C0770282%2C0770284%2C0770285%2C0770286%2C0770287%2C0770288%2C0779088%2C0762330%2C0762331%2C0762332%2C0762209%2C0762210%2C0762211%2C0762212%2C0662346%2C0662343%2C0762342%2C0762343%2C0762344%2C0761511%2C0761512%2C0762215%2C0662352%2C0662351%2C0662350%2C0762213%2C0762214%2C0762224%2C0762225%2C0762226%2C0761513%2C0761514%2C0761515%2C0761516%2C0761517%2C0761518%2C0761519%2C0761520%2C0761521%2C0761524%2C0761525%2C0761526%2C0762228%2C0762229%2C0762230%2C0762243%5D&btnSubmit=Zoeken
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ART.NR.: 770274, 770276, 770278, 770280,
770282, 770284, T/M 770288

R

ZOMER
   TOP10

Hondenfontein
Deze leuke hondenfontein zorgt voor 
verkoeling en plezier! De rand is voorzien van 
een aansluiting voor de tuinslang waardoor de 
rand gevuld wordt met water en dit door de 
gaten omhoog spuit als een 
fontein. Voorzien van antislip en 
gemakkelijk te reinigen met 
een doekje. Have fun!
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De zomer is weer in aantocht en 
hiervoor hebben wij speciaal voor u 
onze top 10 artikelen van het Nobby 
‘Cooling’ assortiment op een rijtje 
gezet. Uiteraard hebben wij ook weer 
een mooi aantal nieuwe artikelen 
in het assortiment die zeker voor 
waterpret zullen zorgen!

RON

GEZIEN DOOR
TRENDWATCHER

ART.NR.: 0761513 T/M 0761521

ART.NR.: 0762243

https://www.vanree.nl/scripts/product_search.asp?drpSearchCategory=0&drpBrands=&txtSearch=%5B0770274%2C0770276%2C0770278%2C0770280%2C0770282%2C0770284%2C0770285%2C0770286%2C0770287%2C0770288%2C0779088%2C0762330%2C0762331%2C0762332%2C0762209%2C0762210%2C0762211%2C0762212%2C0662346%2C0662343%2C0762342%2C0762343%2C0762344%2C0761511%2C0761512%2C0762215%2C0662352%2C0662351%2C0662350%2C0762213%2C0762214%2C0762224%2C0762225%2C0762226%2C0761513%2C0761514%2C0761515%2C0761516%2C0761517%2C0761518%2C0761519%2C0761520%2C0761521%2C0761524%2C0761525%2C0761526%2C0762228%2C0762229%2C0762230%2C0762243%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

MAGAZINE8

De Boneguard is een unieke 
knalrode snackhouder die 
voorkomt dat honden zich 
verslikken of stikken in hun bot. 

Doordat het laatste stukje van het bot in 
de houder blijft zitten en omhoog blijft 
staan, kan de hond hem gemakkelijk 
oppakken. De kluif blijft schoon en 
verdwijnt ook niet onder meubels. 
Uw hond kan veilig snacken!

Boneguard
Houder
Verkrijgbaar in de maat 1 (4.5 - 15 kg), 2 (15 - 38 kg) 
en 3 (38 - 65 kg). Per stuk vanaf 8.39 7.55

ART.NR.: 736900, 7369002, 736904

Boneguard
Kluiven
Verkrijgbaar in smaken naturel, pens en zalm en in 
diverse maatvoeringen. Per stuk vanaf 6.20

ART.NR.: 736910, 736912, 736914, 736916, 736922, 736924, 736926, 736930, 
736932, 736934 

NOOIT MEER 
VERSLIKKEN 
MET BONEGUARD!

10%
 KORTING!

PER STUK
VANAF

6.20

https://www.vanree.nl/scripts/product_search.asp?drpSearchCategory=0&drpBrands=&txtSearch=%5B0736900%2C0736902%2C0736904%2C0736910%2C0736912%2C0736914%2C0736916%2C0736922%2C0736924%2C0736926%2C0736930%2C0736932%2C0736934%2C0736936%5D&btnSubmit=Zoeken
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Samen spelen met een hond 
is een belangrijk deel van de 
opvoeding en goed voor de 
band. Ook is het een manier om 
energie kwijt te raken, want 
energie hebben ze zeker!

Dit speelgoed van KONG stimuleren en 
bevredigen het  trek-, apporteer- en 
kauwinstinct. Door het gebruik van 
zachte en unieke materialen zijn ze 
mild voor het gebit en helpen bij het 
schoonmaken van de tanden. 

VOOR VEILIG APPORTEER- 
EN SPEELPLEZIER!

OMDAT... HONDEN 
MOETEN SPELEN!

Signature’s Stick
De symfonie van piepjes, geknisper en getoeter 
houdt honden langer bezig. De Stick heeft 
een zachte vulling en is mild voor tanden en 
tandvlees. In de maatvoeringen M t/m XL. Ook 
verkrijgbaar met handvat in de maat M.
ART.NR.: 0736261 T/M 0736264

Ogee
Gemaakt van duurzaam materiaal dat 
gecombineerd is met een unieke gebogen 
vorm.  Blijft drijven voor plezier in het 
water. Verkrijgbaar in de kleur oranje en in 
maat M en L.
ART.NR.: 0736269, 0736270

TagALong
Deze stuiterbal kan gemakkelijk worden 
meegenomen tijdens een wandeling. De bal kan 
eenvoudig aan de riem bevestigd worden en is met 
één beweging los te trekken om mee te spelen!
ART.NR.: 0736234

https://www.vanree.nl/scripts/product_search.asp?drpSearchCategory=0&drpBrands=&txtSearch=%5B0736269%2C0736270%2C0736261%2C0736262%2C0736263%2C0736264%2C0736234%5D&btnSubmit=Zoeken


MAGAZINE10

ONDERWEG 
VEILIG REIZEN 

IN DE AUTO
Een dagje naar het strand, een lange vakantierit of gewoon even 
naar de supermarkt. Natuurlijk gaat uw hond 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 gewoon 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.

Nobby
Autostoel bescherming
Beschermt de achterbank van 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 35.33

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 weerbestending, 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 190.67 171.60

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

R

10%
 KORTING!

https://www.vanree.nl/aluminium-carbox-deluxe-s-chroom-p44196.html?zoek=0762329%200762327%200762325%200762324
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ONZE 6 
ZEKERHEDEN.

1. ZEKER VAN 
 SERVICE

2. ZEKER 
 PERSOONLIJK 
 CONTACT

3. ZEKER KEUZE

4. ZEKER 100% 
 TEVREDENHEID 

5. ZEKER EEN 
 GOEDE PRIJS

6. ZEKER 
 VAKKUNDIG

1 1

ONDERWEG 
AUTO 

BESCHERMEN
Samen op pad geweest naar het 
bos? Dit betekent veelal vieze 
hondenpoten. 

Beschermhoezen zijn altijd handig 
om in de auto te hebben liggen. Na 
een wandeling kan uw hond namelijk 
modder of vochtvlekken achterlaten op 
de achterbank of in de kofferbak. Onze 
beschermhoezen zijn waterafstotend en 
houden rekening met de gordels op de 
achterbank.

Nobby
Autobeschermhoes
Beschermt de achterbank van vuil en dierenha-
ren. Gemaakt van stevig nylon en is waterafsto-
tend. Wasbaar tot 30°C. Afmetingen 215 x 145 cm. 
Per stuk 24.30

ART.NR.: 0701064

Nobby
Beschermhoes kofferbak
Beschermt de kofferbak van vuil en dierenharen. 
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 36.29

ART.NR.: 0714824
ART.NR.: 0760900, 0760904

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

https://www.vanree.nl/scripts/product_search.asp?drpSearchCategory=0&drpBrands=&txtSearch=%5B0701064%2C0714824%2C0760900%2C0760904%5D&btnSubmit=Zoeken


FFD PET
FouStick Protect adult
Bescherm poten tegen de hete bestrating in de 
zomer. Wordt geleverd in een display met 12 stuks. 
Per stuk 2.50 2.00

ALLE AANBIEDINGEN GELDEN IN DE GEHELE MAAND JUNI 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.

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

VAN REE RUIMT OP! OPRUIMING
Nobby
Kattenspeelballen
Met verzwaarde onderkant zodat de ballen 
altijd weer recht op staan. Afmeting 13 cm.
Per 2 stuks 2.93 2.05
ART.NR.: 1666954 (VE2)

Nobby
Hondenspeelgoed
1. Varkensbal rubber. Afmeting 7 cm. Per 3 stuks 9.44 6.61
2. TPR bal met siliconen flostouw. Afmeting 5 cm. Per stuk 3.49 2.44
3. TPR Dumbell groen. Afmeting 16.5 cm. Per stuk 4.73 3.55
4. Rubberen octopus, small. Afmetingen 25 x 3.5 cm. Per stuk 3.43 2.40

ART.NR.: 0567278 (VE3), 0760390, 0560323, 0767579

Nobby
Stoffen muis

Met kattenkruid en knisperende oren. Met 
veren en bel aan staart. Afmeting 15 cm. 
Verpakt per 3 stuks. Per stuk 3.24 2.43   

ART.NR.: 1666914 (VE3)

R

PROFITEER 
VAN ONZE
BODEM 
PRIJZEN!
Elke maand plaatsen wij hier 
aanbiedingen van de aller-
laatste exemplaren. OP=OP!

1.

2.

ART.NR.: 424149 (VE12)

4.

30%
 KORTING!

OP=OP!

30%
 KORTING!

OP=OP!

25%
 KORTING!

OP=OP!

25%
 KORTING!

OP=OP!

20%
 KORTING!

OP=OP!

3.

https://www.vanree.nl/kattenspeelgoed-met-sta-op-functie-p43225.html?zoek=1666954
https://www.vanree.nl/stoffen-muis-met-knisperoren-cr%C3%83%C2%A8me-p41849.html?zoek=1666914
https://www.vanree.nl/scripts/product_search.asp?drpSearchCategory=0&drpBrands=&txtSearch=%5B0567278%2C0767579%2C0560323%5D&btnSubmit=Zoeken
https://www.vanree.nl/fou-stick-protect-p38801.html?zoek=0424149



