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Heeft u een huisdier geregistreerd bij
de Stichting Nederlandse Databank
Gezelschapsdieren?
Dan kunt u als aanvulling op
de registratie een exclusieve
NDG-penning bestellen.
Bevestig deze direct aan
de halsband. De penning
kan bijvoorbeeld worden
gegraveerd met de naam
van uw huisdier en uw
telefoonnummer.

De nieuwe NDG-penning
met gravering
Bestel eenvoudig via www.ndg.nl

Bestel
snel op
ndg.nl

€8,95

inclusief btw en
verzendkosten

De penningen zijn
van duurzaam
metaal, voorzien
van een glimmende
laag chroom.
U kunt kiezen uit
een grote en een
kleine versie.

Klein maar fijn
COLOFON
Speels is een uitgave van
Stichting Nederlandse
Databank Gezelschapsdieren
voor huisdiereigenaren en
dierenartsen en verschijnt
3 keer per jaar. Heeft u
suggesties of vragen?
Stuur een bericht naar ons
via info@ndg.nl.
Redactie Leen den Otter
(hoofdredacteur),
Rosanne Pijfers
(projectmanager),
Hans van Herpen
Vormgeving Peter Rodenburg
Omslagfoto Femke Puijman
Oplage 50.000 exemplaren
Copyright © Stichting Nederlandse
Databank Gezelschapsdieren. Niets uit
deze uitgave mag geheel of gedeeltelijk
worden verveelvoudigd, overgenomen,
of openbaar worden gemaakt, op welke
wijze dan ook, zonder schriftelijke
toestemming van de uitgever. Stichting
Nederlandse Databank Gezelschapsdieren
is niet aansprakelijk voor eventuele
onjuistheden in deze uitgave. Stichting
Nederlandse Databank Gezelschapsdieren
is niet verantwoordelijk voor handelingen
van derden welke mogelijkerwijs voort
vloeien uit het lezen van deze uitgave.

Met gepaste trots presenteren wij het nieuwe tijdschrift
van de NDG dat wij de titel “Speels” hebben gegeven.
Natuurlijk is onze belangrijkste taak een vermist dier weer
zo snel mogelijk bij het baasje te krijgen, maar daarnaast
zien wij het ook als onze taak om goede voorlichting te geven
over het chippen en goed registeren van je geliefde huisdier. Het gevolg
hiervan is dat er nu steeds meer dieren gechipt worden en daardoor wordt
het, voor bijvoorbeeld de medewerkers van de dierenambulances, steeds
gemakkelijker het baasje te vinden als een vermist dier gevonden wordt.
Naast dat we goede voorlichting geven over chippen en registreren, krijgt
de NDG ook veel algemene vragen over huisdieren. Natuurlijk is al heel veel
informatie op het internet te vinden, maar dat is niet altijd betrouwbaar en roept
soms alleen nog maar meer vragen op. Moet bijvoorbeeld een hond nu wel
vers vlees eten of juist niet? Dit soort vragen zullen door veterinaire specialisten
exclusief in deze en de komende edities van “Speels” beantwoord worden.
Met de titel “Speels” geven we aan dat wij betrouwbare informatie op een
leuke en eigentijdse manier willen presenteren.
Met vriendelijke groet en veel plezier bij het lezen!

Leen den Otter
Dierenarts en voorzitter NDG

COVER MODEL
Wie is die schat op de voorkant van dit blad? Sky is een speels vlinderhondje en
zat als geen ander als een écht fotomodel voor de camera. Baasje Evelyn deed mee
aan de NDG Facebook actie voor juni chipmaand en won, net als 3 andere baasjes.
Nu is Sky een heus NDG model en wij zijn blij met zo’n mooi koppie op ons blad!
EEN SPEELS MAGAZINE / 012018 /
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Kom naar het leukste
dierenfestival van het jaar!
Het evenemententerrein van
Safaripark Beekse Bergen barst
op 4, 5 en 6 mei 2018 weer uit
zijn voegen tijdens de twaalfde
editie van Animal Event.
Duizenden honden met baasjes en andere
dierenliefhebbers uit alle windstreken komen
jaarlijks naar dit driedaagse dierenfestival
in Hilvarenbeek, bij Tilburg. Aankomende
editie staat in het teken van vernieuwing.
Het terrein is ingedeeld in vijf area’s, die met
elkaar in verbinding staan via een centrale
promenade waaraan je allerlei leuke winkeltjes vindt met de mooiste huisdierenspullen en allerlei soorten voeders. Ook zijn er
gezellige horecapunten en kom je verrassend
straattheater tegen. In de event area’s vind
je naast leuke snuisterijen bij de stands
nieuwe onderdelen zoals het Farm Food
Hondendoolhof en het Raskattencafé.
Leren over allerlei soorten dieren kun je
volop tijdens Animal Event. Denk je dat het

lastig is om een hond te trainen? Dan moet je beslist eens
kijken hoe het is om een kat, konijn of paard iets te leren. Alle
mogelijke dierenexperts zijn op Animal Event aanwezig om
over hun passie te vertellen. Een echt walhalla om samen met
je hond naar toe te gaan!

Bezoek de stand van de NDG
Meer weten?
Kijk voor meer informatie en leuke filmpjes van 2017 op
www.animal-event.nl en www.facebook.com/AnimalEvent, en blijf
gelijk op de hoogte van de laatste nieuwtjes! Via de website kun je
vanaf 1 februari je ticket kopen met 20% korting in de voorverkoop.
Gebruik hiervoor de promocode ‘aendg18’.

Web www.animal-event.nl
Facebook /AnimalEvent
EEN SPEELS MAGAZINE / 012018 /
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MEDISCH

Gechipt,
je hond of
kat is je er
dankbaar
voor!
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Alles wat je moet weten over
chippen en registreren
Door: Leen den Otter (dierenarts & voorzitter NDG)

Ongeveer 20 jaar geleden zijn de dierenartsen in Nederland begonnen
met het chippen van dieren. In het begin werden alleen de honden
gechipt en sinds 2013 is het verplicht om alle pups die geboren worden
te chippen. Vooral de laatste jaren zien ook katteneigenaren de voordelen
van het chippen in en gelukkig kan het baasje van een gevonden dier
steeds vaker snel worden opgespoord.
Wat is chippen?
Een chip, of transponder, is een buisje zo groot
als een rijstkorrel dat door de dierenarts met
een naald onder de huid van je huisdier wordt
gebracht, meestal in de nek. Het inbrengen van
de chip (het chippen) is relatief pijnloos voor het
huisdier en te vergelijken met andere injecties.
In de chip zit een microchip waarop het registratienummer is opgeslagen. Met behulp van een
speciaal afleesapparaat kan dit registratienummer worden afgelezen. De chip doet verder
niets in je huisdier. Er zit geen batterij of andere
energiebron in.

Antenne

Condensator

Microchip

Onbreekbaar glas

EEN SPEELS MAGAZINE / 012018 /

9

Waarom chippen?
Ieder jaar lopen in Nederland vele tienduizenden katten,
honden en andere huisdieren weg. Veel van deze huisdieren keren nooit meer terug naar huis. Vaak komen deze
dieren terecht in een asiel. Maar andere blijven voor lange
tijd op straat zwerven omdat niemand weet van wie ze
zijn. Daardoor wordt het terugvinden van hun huis bijna
onmogelijk. Met een geregistreerde chip is je huisdier altijd
naar huis terug te herleiden. Elke chip die bij een dier wordt
ingebracht kan worden geregistreerd bij de NDG. Met deze
registratie worden je gegevens direct gekoppeld aan je
huisdier. Dierenambulances of dierenartsen kunnen er dan
voor zorgen dat je huisdier snel weer bij je thuis is.

Registreren is belangrijk
De chip heeft een uniek registratienummer, waardoor
je dier altijd geïdentificeerd kan worden. De chip is ook
fraudebestendig, omdat hij lastig te verwijderen is en
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Wat doet de NDG?
Het chippen alleen is niet voldoende.
Het (unieke) nummer van de chip
moet, samen met de gegevens van de
eigenaar, ook nog opgeslagen worden
in een databank. De NDG is de grootste
databank voor gezelschapsdieren van
Nederland. Als je viervoeter toch een
keer de benen neemt kan een medewerker van de dierenambulance of de
dierenarts het nummer van de chip
aflezen met de reader. Als dit nummer
wordt ingevuld op de baasjeszoeker
op ndg.nl worden direct enkele belangrijke gegevens zichtbaar: de roepnaam van het dier, de woonplaats en
natuurlijk het telefoonnummer van de
eigenaar.
De belangrijkste taak van de NDG is
dus dat de gegevens van het dier en
zijn baas dag en nacht beschikbaar zijn
voor bijvoorbeeld de medewerker van
de dierenambulance. Daarnaast krijgen
wij natuurlijk ook zeer veel vragen van
eigenaars, en onze medewerkers zijn
dus iedere werkdag druk bezig om alle
vragen te beantwoorden.

het registratienummer niet kan worden veranderd. Het is
daarvoor echter wel belangrijk dat je huisdier niet alleen
gechipt, maar ook geregistreerd is. Soms is een dier wel
gechipt, maar niet geregistreerd bij een databank. In andere
gevallen is het dier wel geregistreerd, maar zijn de gegevens
verouderd. Ook dan kan de eigenaar niet worden gewaarschuwd dat zijn dier terecht is, en worden dier en baasje
onnodig gescheiden.

De drie meest gemaakte fouten
Toch zitten er nog steeds veel dieren, en dan vooral katten,
onnodig in een asiel en de vraag is hoe dat komt.
- Allereerst zijn er nog steeds veel katten die niet gechipt
zijn. Voor honden is het chippen inmiddels verplicht maar
helaas is dat voor katten (nog) niet het geval.
- Alleen chippen is niet voldoende: je moet daarnaast je gegevens doorgeven aan de databank. In de meeste gevallen
zal de dierenarts dit doen nadat hij je dier gechipt heeft.
- Verder is het van het grootste belang dat de gegevens
actueel worden gehouden. Mensen vergeten nogal eens

De chipreader, zoals bijvoorbeeld wordt gebruikt door
medewerkers van de dierenambulance.

het nieuwe telefoonnummer of het nieuwe
adres door te geven. Daarom stuurt de NDG
op iedere verjaardag van je dier een mailtje
naar je om te vragen of de gegevens nog
actueel zijn.

Een veilig gevoel?
Heb je je hond of kat geregistreerd bij de NDG? Dan kun je als
aanvulling op de registratie een exclusieve gepersonaliseerde
NDG-penning bestellen op ndg.nl/shop. Laat deze graveren
met je telefoonnummer en eventueel de roepnaam van het
dier. Bevestig deze vervolgens direct aan de halsband. Zo kan
iedereen die het dier vindt je telefonisch bereiken.

Meer informatie?
Wil je meer weten over chippen en registreren van je huisdier?
Ga dan naar www.ndg.nl.
EEN SPEELS MAGAZINE / 012018 /
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NDG

foto
actie

Juni = chipmaand, om mensen bewuster te maken dat chippen en
goed registreren van je huisdier heel belangrijk is. Eén van de acties
die hieraan verbonden werd, was de NDG foto actie op Facebook.
Een maand lang maakten mensen kans op een professionele
fotoshoot met hun huisdier. Om mee te doen moest je een leuke,
lieve, grappige of mooie foto van je huisdier opsturen. Er werden
4 winnaars gekozen, en deze dieren kregen niet alleen een
schitterende shoot, maar werden ook meteen NDG model!

www.facebook.com/NederlandseDatabankGezelschapsdieren
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Haley

Prijswinnaar 2

Haley, een Finse Lappenhond die
tijdens de fotoshoot 14 weken
oud was, heeft ons hart gestolen.
Een vrolijke, zachte haarbal die
ook nog eens schitterend kon
poseren. Ze geeft alleen niet
zoveel om eten, voor het trekken
van aandacht hebben snoepjes
weinig zin. Waar Haley wel voor wil
werken? Spelen als beloning!

Dierenfotograaf Femke Puijman

WIL JE MEER WERK VAN FEMKE ZIEN?
Web www.kynofocus.nl
Instagram @kynofocus
Facebook /kynofocus

EEN SPEELS MAGAZINE / 012018 /
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MEDISCH
Hoe
werk je
ongewenste
gasten
de deur
uit?

14

De teek: gevaar in
een kleine hoek
In ons land zien we de laatste jaren steeds meer teken, wat waarschijnlijk
een gevolg is van de stijging van de omgevingstemperatuur. De teek
heeft een slechte naam omdat hij bij de mensen, maar ook bij honden
en katten, de ziekte van Lyme kan veroorzaken. Vooral de teken die in
Frankrijk voorkomen zijn zeer berucht. Kortom, voldoende redenen om er
iets meer over te weten.
Wat is een teek?
Een teek is een beestje met 8 poten en behoort dus
niet tot de insecten (6 poten) maar tot de spinachti
gen. Teken komen buiten voor in gras en struikgewas
en zijn vooral in de lente en het najaar actief. Als een
mens of een dier passeert springen de teken op de
gastheer en bijten ze zich vast. Zij gaan dan bloed
zuigen bij de gastheer, en dat kan wel een week duren!

Hoe krijg je de ziekte van Lyme?
Teken kunnen besmet zijn met de Borrelia burgdorferie bacterie en bij de tekenbeet kan de mens, maar
ook de hond of de kat, besmet worden tijdens het

bloedzuigen. Bij mensen kan na enkele weken een
rode plek ontstaan en het advies is dan om direct
contact op te nemen met je huisarts. Als er niet
wordt ingegrepen kun je last krijgen van gezwollen
gewrichten, maar ook het zenuwstelsel en het hart
kunnen worden aangetast.
Vorig jaar is uit onderzoek gebleken dat de helft van
de teken in ons land besmet zijn met ziekteverwekkers (virussen, bacteriën en parasieten) en 20% is
besmet met de Borrelia bacterie.
Naar schatting lopen ieder jaar een miljoen mensen in
ons land een tekenbeet op en de kans op ziekte van
Lyme na een tekenbeet is zo’n twee à drie procent.
EEN SPEELS MAGAZINE / 012018 /
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Het gevaar van de ziekte van Lyme bij een
hond of kat
Gelukkig komt de ziekte van Lyme niet vaak voor
bij honden en katten. Dit komt waarschijnlijk omdat
de teek pas na een dag of twee de gastheer gaat
besmetten en meestal hebben we dan de teek al
verwijderd.

Hoe voorkom je een tekenbeet?
Als je graag buiten loopt, en vooral in hoog gras,
kun je jezelf het beste beschermen met een broek
met lange pijpen en een hemd met lange mouwen.

16

En natuurlijk na de wandeling controleren op de
aanwezigheid van teken!
Gelukkig zijn er voor onze dieren steeds betere
producten te koop ter preventie van tekenbeten.
Zo zijn er banden, sprays, pipetten en tabletten. Je
kunt het beste met je dierenarts overleggen wat
voor jouw dier het meest geschikte middel is.

Wist je dat?
• Dinosaurussen 99 miljoen jaar geleden
al geteisterd werden door de teek?
• Het een mythe is dat teken uit bomen
kunnen springen? Ze blijven juist laag
bij de grond wachten op bloed!
• Een beet van de Lone-star-teek uit de
Verenigde Staten ervoor kan zorgen dat
je allergisch wordt voor vlees?

Enkele bekende ziektes die
door teken veroorzaakt worden
Ziekte van Lyme
Mensen en honden zijn vatbaar voor de ziekte
van Lyme. Symptomen zijn o.a. koorts, sloomheid, ontstekingen en neurologische uitwerkingen. Bij katten komt de ziekte van Lyme vrijwel
niet voor.
Babesiose
Een ziekte die wordt veroorzaakt door de bloedparasiet Babesia en uitsluitend voor honden een
bedreiging vormt en mensen en katten links laat
liggen.
Symptomen zijn o.a. koorts, braken, slechte eetlust en rode urine.
Teken die deze ziekte verspreiden kwamen voor
namelijk in de tropische en subtropische gebieden voor, maar ze zijn zich inmiddels ook in
Nederland aan het vestigen.
Honden die op vakantie worden meegenomen
naar Frankrijk en zuidelijker landen lopen daarom een groter risico. Overleg daarom voor uw
vakantie met uw dierenarts.
Hemobartonella Felis
Deze ziekte leidt tot ernstige bloedarmoede en
symptomen zoals zwakheid, gelige kleur neus,
koorts, snelle ademhaling en gewichtsverlies bij
de kat. Bij mensen en honden zijn geen gevallen
bekend die deze ziekte hebben opgelopen.

EEN SPEELS MAGAZINE / 012018 /
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VOEDING

Overgewicht
voorkomen
is beter dan
genezen

De 4 jaar oude labrador Bruce komt bij de
dierenarts omdat hij de laatste tijd moeilijk
uit de mand komt en wat stram loopt. Vooral
rechtsvoor loopt hij soms kreupel.
18

Door: Ronald Jan Corbee (Nederlands en Europees specialist Diervoeding)
Hij heeft een onderzoek gedaan naar het gewicht van gezelschapsdieren aan de
Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren van de Universiteit Utrecht.

Bruce houdt van lekker eten
maar is volgens zijn baasjes beslist niet te zwaar. De dierenarts
onderzoekt Bruce en stelt vast
dat Bruce last heeft van slijtage
van meerdere gewrichten, maar
vooral van de rechter elleboog.
Er zijn op de röntgenfoto geen
aanwijzingen voor elleboogdysplasie, maar de slijtage is wel
duidelijk zichtbaar.

Onwetendheid
Tot de grote verrassing van de
baasjes blijkt Bruce toch te zwaar.

Het advies van de dierenarts
is om Bruce af te laten vallen,
pijnstillers/ontstekingsremmers
te geven en het advies om aan
de riem mee te lopen en Bruce
geen gekke draaibewegingen
te laten maken. De baasjes gaan
hiermee aan de slag en het lijkt
wat beter te gaan, echter Bruce
is nog niet afgevallen en er zit
soms wat bloed in zijn ontlasting. Dit kan een bijwerking zijn
van de medicatie en die moet
dus worden afgebouwd tot de
halve dosering. Helaas kunnen

daarmee ook de klachten terugkomen, dus het zou helpen om
Bruce te laten afvallen en om de
ontstekingsremmers deels te vervangen door een dieet met de
omega-3 vetzuren EPA en DHA.

Positief resultaat
Nadat Bruce 3 kg was afgevallen en een aantal maanden op
het nieuwe voer stond ging het
duidelijk beter met Bruce; hij had
geen pijn meer en geen bloed
meer bij de ontlasting.

Epiloog
Helaas wordt overgewicht bij huisdieren vaak niet gezien door de
eigenaren en vaak pas besproken als er iets aan de hand is dat
verband houdt met het overgewicht. Afvallen leidt al snel tot
succes bij honden met artrose. Diëten met EPA en DHA kunnen de
ontstekingsreactie in het gewricht verminderen en daarmee de
benodigde dosering aan pijnstillers/ontstekingsremmers omlaag
brengen waardoor er minder snel bijwerkingen optreden.
EEN SPEELS MAGAZINE / 012018 /
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OP REIS

Tommie

Olaf

De belevenissen van
Hedwig volgen?
Benieuwd waar Hedwig,
Jeroen, Tommie en Olaf nu
uithangen? Volg hun verhalen
en bekijk meer foto’s op
www.liveslowdriveslower.com
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Ik verkoop mijn huis,
ga op reis en neem mee…

mijn honden natuurlijk
Negen maanden geleden verkocht zij haar huis in Amsterdam.
Sindsdien geniet zij van een nomadenleven, samen met haar vriend
Jeroen en de honden Tommie en Olaf.
Door: Hedwig Wiebes

Het is ochtend. Ik gooi de schuifdeur open en stap
de bus uit. Ongeduldig kijken twee paar bruine hondenogen me aan. Tommie en Olaf kunnen nauwelijks
wachten tot ook zij eruit mogen. Ik kan me voorstellen
dat ook zij weleens vergeten waar we de vorige dag
ook al weer zijn aanbeland. Is het in een bos, bij een
meer of een groen park? Of worden we vandaag wakker op een parkeerplaats, na stiekem te hebben overnacht in een grote stad of bij een winkelcentrum dat
van alle gemakken is voorzien? Of op een camping,
waar meestal veel andere honden zijn en baasjes van
een warme douche kunnen genieten? Kan ook.
Alles kan. Dat hebben mijn honden wel door, sinds
ze niet meer in Amsterdam wonen. Het is nu negen
maanden geleden dat mijn vriend Jeroen en ik
ons oude leven vaarwel zeiden en begonnen met
rondtrekken in een oude Volkswagenbus. Samen
met Tommie en Olaf dus. Geregeld denk ik dat zij
het ‘t leukst vinden van ons allemaal. Iedere dag
nieuwe bosjes om tegenaan te piesen en onbekende
vriendjes om te leren kennen – zelfs zwerfhonden in

Portugal en Marokko, het enige waar ik een beetje
mijn hart voor vasthield.
Soms vragen mensen met een soortgelijke droom
me honderduit over hoe dat nou gaat, fulltime
rondreizen met honden. Zo erg zelfs, dat ik me
soms schuldig voel en mezelf afvraag of ik me van
tevoren te weinig zorgen over hen heb gemaakt.
De realiteit is dat ik al wist dat zij zich gingen redden.
Sterker nog, het is eerder andersom. Geregeld neem
ik me voor iets meer te zijn als hen, en alles wat gebeurt simpelweg te accepteren. Er is geen probleem,
als je er zelf geen probleem van maakt. Als ik dan kijk
naar die twee hoofdjes die iedere dag opnieuw vrolijk
de bus uitspringen – waar we ook blijken te staan,
gretig het leven opzoekend zonder ooit te klagen,
weet ik dat het waar is.

Jouw reisverslag in Speels?
Beleef jij ook allerlei avonturen met je huidier op reis?
Stuur dan je tekst met foto's naar info@ndg.nl.
EEN SPEELS MAGAZINE / 012018 /
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handig
HuisdierenApp
De HuisdierenApp is een handige app die
alle gegevens van jouw eigen huisdier bundelt. Je
hebt alle informatie over je huisdier in één hand!
Als je op pad gaat wil je graag weten waar de
losloopgebieden zijn, waar de dichtstbijzijnde
dierenarts of dierenspeciaalzaak is. Het weerbericht,
activiteiten en dierennieuws: allemaal handzaam in
de HuisdierenApp!
Kortom een praktische tool voor de huisdieren
bezitter. Naast informatie over kat en hond, kunnen
ook de gegevens van de overige huisdieren
(bv. konijn, vis, vogel) worden toegevoegd.
www.huisdierenapp.nl

Online Puppycursus
Puppycursus.nl is een online puppycursus waarin
je door middel van videolessen leert kijken naar
je pup;
• w
 aarin je leert hoeveel invloed je bewegingen
en je handelingen hebben op het gedrag van je
puppy zonder dat je het eigenlijk in de gaten hebt;
• waarin je leert hoe jij de band met je puppy kunt
verstevigen;
• waarin jij je puppy leert kennen en je puppy jou.
Kijk voor meer informatie en een proefles op
www.puppycursus.nl

Een goede huisdierverzekering
Geen onverwachte hoge kosten bij een ziek
huisdier met de Reaal Dier & Zorg verzekering.
Kijk op www.ndg.nl/dierenverzekering
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shopping

Glow in the dark Kitty
Fashionable dag en nacht, met
deze glow in the dark pin set.
€ 17, ponypeople.nl

Luxe krabpaal PUP

Is het een hond? Nee, het is een krabpaal! PUP is de
nieuwe beste vriend van je kat én een eyecatcher in huis .
v.a. € 399, purrfectdesign.net

Stijlvol slapen voor hond en kat

Een naambordje
voor je hond of kat

Dit is geen mand meer, het is een lounge voor je
huisdier! Met een speciaal ontworpen foam kussen,
een gebogen en beschermende vorm, zijn dieren
direct thuis in dit designobject.
v.a. € 499,90, miacara.com

Een cadeau voor je huisdier dat altijd
mag blijven hangen! Van hout en met
de naam van je dier erin gegraveerd.
€ 19,50, ndg.nl/naambord
EEN SPEELS MAGAZINE / 012018 /
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SATIETY DIET
MET SUCCES NAAR EEN GEZOND GEWICHT!
Bob en Billy zitten weer lekker in hun vel!
Een half jaar geleden waren Bob en Billy nog te dik en
lagen ze bijna de hele dag in hun mand. Onder begeleiding
van de dierenarts volgden ze een speciaal gewichtsverlies
programma met Satiety dieet en extra beweging.
Het was even volhouden, maar gelukkig hadden ze door
de speciale brokken geen honger. Dus hoefden ze ook niet
te bedelen. Dit tot grote opluchting van hun baasje, die
ontzettend trots is op het resultaat. Want Bob en Billy zijn
weer fit, actief en vrolijk.
Kortom, ze zitten weer lekker in hun vel!

KORT
BINNENIJGBAAR
VERKR

U I T ZO N D E R L I J K I N E L K D E TA I L

Royal Canin Nederland BV Postbus 63 • 5460 AB Veghel • Tel. 0413 318 400 • info.nld@royalcanin.com

