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Wij wensen u een hele fijne kerst en een gelukkig nieuwjaar.
Bedankt voor het vertrouwen en tot snel in 2023!

In deze nieuwsbrief:

Schappresentaties van Little One, RIO en Rodo Rabbit, door brondler
geadviseerd

Onze kerstacties

 1 meter
Little One presentatie

Een schappresentatie van Little One, 
compleet met producten en visuals.

1 meter schappresentatie 
Little One

Actieprijs €... netto netto
(consumentenwaarde €...)

Bestel nu 

 1 meter
RIO presentatie

Een schappresentatie van RIO, 
compleet met producten en visuals. 

1 meter schappresentatie 
RIO

Actieprijs € €... netto netto 
(consumentenwaarde €...)

Bestel nu 

Bij afname van zowel een meter schappresentatie 
Little One als RIO, krijgt u 1 meter gratis Rodo Rabbit 

ter waarde van €...

 Wilt u ook profiteren van mooie kerstacties om uw assortiment
compleet te maken?

Bekijk hieronder de selectie van onze eindejaarsacties.

Hoe werken onze kerstacties?
Hoe meer acties u afneemt hoe meer factuurkorting u krijgt!

Bij afname van 5 acties, 1% extra factuurkorting
Bij afname van 10 acties, 2% extra factuurkorting
Bij afname van alle acties, 4% extra factuurkorting

Zie hieronder voor de merken die meedoen met onze kerstactie.
Heeft u vragen?

Bel met onze klantenservice.

Bel onze klantenservice.

 Rodo Rabbit

15% korting
op het volledige assortiment

bovenop vaste condities

Bestel nu 

TastyBone

TastyBone luxe "diner" botten
nu met 10% korting

netto netto

Bestel nu 

 The DoggyCare

Probiotica spray
5+1 gratis

bovenop condities

Bestel nu 

Cavom

Cavom compleet 20kg
Bij afname van 40 zakken €... 

netto netto per zak.

Bestel nu 

Kivo

Alles van Kivo
10% korting
netto netto

Bestel nu 

Asobu Products

Drinkflessen voor onderweg
Tijdelijk 10% extra korting

bovenop uw vaste condities

Bestel nu 

The DoggySnack
Natural Porkbone

Verse kluifbotten
24+6 gratis

bovenop vaste condities

Bestel nu 

Catuals

Kattenbak geurverfrissers
500gr verpakking
8+1 netto netto

Bestel nu 

DoggySnuggle

Eén gratis DoggySnuggle S
bij een complete kleurset

bovenop uw vaste condities
(Set = S, M, L, XL, XXL)

Bestel nu 

DoggyWool Blanket

Eén gratis DoggyWool S
bij een complete kleurset

bovenop uw vaste condities
(Set = S, M, L, XL, XXL)

Bestel nu 

Starterspakket KRKA bestaande uit:
Ataxxa pipet: 24 verpakkingen

6x S, M, L, XL 
Milprazon chew: 40 verpakkingen

5x kat klein en 5x kat groot (beiden 2 en 4 stuks) 
5x hond klein en 5x hond groot (beiden 2 en 4 stuks)

Aanbieding:
1 pakket = staffel 1; inkoop €...

(Consumentenwaarde €...) Bovenop vaste condities

2 pakketten = staffel 2; inkoop €...
(Consumentenwaarde €...) Bovenop vaste condities

4 pakketten = staffel 3; inkoop €...
(Consumentenwaarde €...) Bovenop vaste condities

10 pakketten = staffel 4; inkoop €...
(Consumentenwaarde €...) Bovenop vaste condities

Aanbieding geldt alleen voor het complete starterspakket.
Zolang de voorraad strekt.

Milprazon kat chew

Varianten:
Voor kleine en grote katten
- 2 chews per verpakking
- 4 chews per verpakking

Bestel nu 

Milprazon hond chew

Varianten:
Voor kleine en grote honden

- 2 chews per verpakking
- 4 chews per verpakking

Bestel nu 

Ataxxa hond pipet

Varianten:
Voor honden maat S, M, L, XL

4 pipetten per verpakking

Bestel nu 

brondler is officiële distributeur van o.a. deze prachtige merken:

brondler Pet Brandhouse

Dick Flemmingstraat 23
5161 CA Sprang-Capelle
Tel: +31(0) 88 01 111 33
Email: info@brondler.nl
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