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Buster Memory Foam 
Kussen 

 
Een rechthoekig hondenkussen met een 
speciale lig-kern die uit orthopedische Memory 
Foam (schuimmatras) bestaat.(versch. kleuren) 

 Normaal in de winkel: 
(100*70cm) á 76,95 voor  
(120*100cm) á 105 voor 

DCW spaarplan: 
€ 55,00 + 240 pt 
€ 75,00 + 300 pt 

Uw voordeel : 
€ 22.95     
€ 30.00       

 

  
Anti schrokbak 

 
 
Normaal in de winkel: 
€ 16.50 
 

 
De anti schrokbak is een voerbak die helpt uw 
hond rustiger te laten eten maar het word ook 
nog gecombineerd met leuk tijdverdrijf 

 
DCW spaarplan:         Uw voordeel € 6.75 
€ 9.95 + 140 pt 

 

 

 
 

 
 
Normaal in de winkel: 
Smal   € 12.90 
Large  € 14.95 

 
 
DCW spaarplan: 
€ 7.65 +  100 pt  
€ 9.70 +  100 pt 

 
 
Uw voordeel: 
€ 5.25 

 

 
 
 

 
Kong Classic 

 
De kong is een ideaal speeltje waar u diverse 
lekkernijen voor uw hond in kunt stoppen 

 Normaal in de winkel:  
Maat S      € 9.95 
Maat M    € 12.95 
Maat L    € 15.95 
Maat XL  € 22.95 

DCW spaarplan:   
S    € 6.00 +  80 pt 
M   € 8.25 +  95 pt 
L    € 9.45 + 130 pt 
XL  €14.95+ 160 pt 

Uw voordeel:  
S    € 3.95 
M   € 4.70 
L    € 6.50 
XL € 8.00 

    

  
Kong Puppy 

 
De kong is een ideaal speeltje waar u diverse 
lekkernijen voor uw hond in kunt stoppen 

 

 
 
Normaal in de winkel:  
Maat S    € 8.55 
Maat M   € 11.60  
Maat L    € 13.95 

 
 
DCW spaarplan:   
S    € 5.65 + 55 pt 
M   € 7.25 + 85 pt 
L    € 8.50 + 110pt 

 
 
Uw voordeel:  
S    € 2.90 
M   € 4.35 
L    € 5.45 
 

   

 

CoolPets 
Cooling 
Bandana 

 

De COOL DOG Bandana van °COOLPETS is 
ontworpen om uw huisdier bij warme 

temperaturen koel te houden. 
  

Hoe werkt het? 
Maak de bandana nat met water en wring de 

bandana uit. Schud hem vervolgens 2 á 3 
keer uit zodat zuurstof de speciale stof van 

°COOLPETS gelijk koelt! 
  

 In maten: 
S    €  8.20 
M   €  10.25 
L    €  11.85 

Gratis bij: 
400 pt 
500 pt 
600 pt 

Of voor 250 punten 
€ 2.50 korting op de 

aanschafprijs 
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Voerbak 

 
Deze voerbakken zijn ideaal om mee te 
nemen. De voerbak is makkelijk schoon te 
houden en voorzien van een leuke opdruk. 

 

  DCW spaarplan:  
100 punten 

 

    

 

 

 
 

Verder zijn er verschillende snacks voor zowel uw hond als kat gratis 
verkrijgbaar. Vraag naar de tijdelijk actie producten. 

 
 
 

 
Directe korting op een van onze diensten: 
 
10 % Korting op Hill’s vetessentials puppyvoer gedurende het 1e levensjaar.  

Bij inleveren van spaarpunten.       

 

Korting op chippen 

Korting van €5.00                                                                             200 punten                          

 

Korting op pre-anesthetisch bloedonderzoek 

Korting van €5.00                                                                             200 punten                    

 

Korting op nagels knippen                           

Korting van €5.00                                                                             200 punten               

 


