
Kleine prijzen,
         grote glimlach

vanaf 

5 9.99 *
   

-50%
vanaf  

2.65 /st
  5.35

Edgard & Cooper droog-
voer hond 7 kg – 12 kg
Heerlijk hondeneten met 
veel verse vis en vers vlees. 
Geheel graanvrij.
*  Actie geldig op dezelfde 

referentie.

Pro Plan sterilised nat- en droogvoer kat
Helpt gezonde urinewegen te behouden bij 
gesteriliseerde of gecastreerde katten.

Gourmet Gold natvoer kat 85 g
Complete diervoeding voor volwassen katten. 
* Verschillende variëteiten.

Sheba alu 32 pack
Bevat een combinatie van 32 alu's in 4 smaken: 
kip en kalkoen, kip, gevogelte, kalkoen. 
Alu 85 g = € 0.59. 

Beneful droogvoer 
hond 1,4 kg > 7 kg
Ondersteunt een gezond 
lichaamsgewicht. 
*  Actie geldig op dezelfde 

referentie.

Royal Canin droogvoer 
hond 15 kg + 3 kg gratis
Droogvoer voor volwassen 
honden. Ondersteunt de ge-
zondheid van huid en vacht. 
*  Deelnemende referenties: zie 

winkel.

B.a.v.
2 stuks

vanaf  

2.60 */st
5.19   

B.a.v.
6 stuks

vanaf  

0.83 */st
0.99   

1+1
GRATIS

5+1
GRATIS

18.99 

Knalprijs

Limited Edition

B.a.v. 
2 stuks

-15%
vanaf

38.24*
/st

44.99

maxizoo.beJouw voordeel: onze grote keuze

Geldig van
 7 – 14 september 



Droogvoer Natvoer Snacks

PREMIERE Best Meat 
droogvoer hond 1 kg > 12 kg
Bevat geen kunstmatige kleursto�en, conserve-
ringsmiddelen of toegevoegde smaaksto�en. 

SELECT GOLD Sensitive 
droogvoer hond 1 kg > 12 kg
Een innovatief nutritioneel totaalconcept dat 
rekening houdt met de speci�eke behoe�en 
van de verschillende hondenrassen in elke 
levensfase. 

Delcon Senior 
droogvoer hond 1,5 kg > 12 kg
Natuurlijke hondenbrok voor volwassen hon-
den. Bevat een hoog vleesgehalte, aangevuld 
met eiwit ten en vetten. 

MultiFit 
droogvoer hond 3 kg
Volledige voeding met essentiële vitaminen 
en mineralen. 

PREMIERE Best Meat 
natvoer hond 400 – 800 g
70% vlees. Zonder kunstmatige kleursto�en en 
-smaken.

SELECT GOLD Pure 
natvoer hond 200 g > 800 g
De hoogwaardige recepturen onderscheiden 
zich door het gebruik van zeer goed verteerbare 
ingrediënten.

Hill's Healthy Cuisine 
multipack natvoer hond
Een smakelijk en gezond stoofpotje dat je als een 
complete maaltijd kan aanbieden. Geschikt voor 
volwassen honden. * Deelnemende referenties: zie 
winkel.

MultiFit 
natvoer hond 800 g
Een gezonde en complete voeding voor je 
hond.

PREMIERE 
Wrap It Rolls
Beloningssnack vrij 
van granen en suikers.

SELECT GOLD 
Meat Stick 85 g
Premium snack voor een gezond gebit en frisse 
adem. Graan- en glutenvrij. Voor honden vanaf 9 
maanden. 

Dentalife ActivFresh S > L
Kauwstick gemaakt met een mix van actieve 
ingrediënten van honing en volledig natuurlijke 
spirulina.

Geperste staaf 10 stuks
Kauwsnack voor langdurig plezier.

 -15%
vanaf  

4.05 
  4.79

-20%
vanaf  

7.19 
  8.99

-10%
vanaf  

14.29 
  15.89

 -15%
vanaf  

5 .35 
  6.29

 -15%
vanaf  

1.85 
  2.19

-10%
vanaf  

1.70 
  1.89

-30%

12.89*

  18.49

 -15%

2.29 
  2.69

 -35%

1.49 
  2.29

 -15%

10.99 
  12.99

B.a.v.
3 stuks

vanaf  

2.99 /st
4.49

B.a.v.
3 stuks

vanaf  

2.86 /st
4.29

2+1
GRATIS

2+1
GRATIS

Pick & mix

Pick & mix

Actieperiode:  7 – 14.9.2022 Voor honden

2 Jouw voordeel: onze vele sterktes Grote keuze Aantrekkelijke prijzen



Voor katten
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Droogvoer Natvoer Snacks

PREMIERE droogvoer kat 2 kg – 4 kg
Complete voeding voor katten. Hoog vleesgehalte 
met taurine. Zonder toegevoegde suikers, conser-
veermiddelen of andere kleur- en vetsto�en.

SELECT GOLD Pure 
droogvoer kat 400 g – 3 kg
Premium droogvoeding die werd afgestemd op 
de individuele voedingsbehoe�en van de kat in 
elke levensfase. Graanvrij. 

Delcon Senior 
droogvoer kat 1,75 kg – 8,75 kg
Premium voeding op maat van je kat. 

MultiFit It's Me 
droogvoer kat 750 g – 1,4 kg
Volledige voeding voor katten met 
essentiële vitaminen en mineralen. 
* Verschillende variëteiten.

PREMIERE Meat Menu natvoer kat 800 g
Heerlijke stukjes vlees in diverse bereidingen. 
* Verschillende variëteiten. 

SELECT GOLD Pure 
natvoer kat 85 g > 400 g
Ideaal voor nutritioneel gevoelige katten. 
Slechts één dierlijke eiwitbron. 

Hill's Healthy Cuisine natvoer kat 12 x 80 g
Uitgebalanceerde, gezonde voeding met een 
onweerstaanbare smaak waar je kat dol op zal 
zijn. * Verschillende variëteiten.

MultiFit 
natvoer kat 400 g
Heerlijke stukjes mals vlees in diverse 
bereidingen. * Verschillende variëteiten.

PREMIERE snacks kat
Extra vlezig, gevulde zachte snacks, zonder 
toevoeging van suiker.

Vitakra� Cat Yums kattensnacks 40 g
Elke snack is met een zachte, zichtbare vulling 
en extra vlees gevuld. De snacks zijn met zorg 
in de oven bereid. * Verschillende variëteiten.

Dentalife kauwsnacks voor kat 40 g
Lekkere tandverzorgingssnack voor volwassen 
katten. Bijzonder knapperig en hebben een 
poreuze structuur. Kip of zalm.

 -15%
vanaf  

9.29 
  10.99

 -15%
vanaf  

5.09 
5.99

-10%
vanaf  

17.49 
  19.49

 -15%
vanaf  

3 .39*

  3.99

 -15%
   

2.19*

  2.59

 -15%
vanaf   

1.25 
1.49

 -15%
vanaf  

0.99 
  1.19

-30%

12.89*

  18.49

 -15%

 0.75*

  0.89

 -35%

0.99 
  1.59

B.a.v.
3 stuks

   

1.99*
/st

2.99

2+1
GRATIS

•  Hoogwaardige ingrediënten zorgen 
voor een premium kwaliteitsvoeding 
voor je kat

•  Aangepast aan potentiële 
gezondheidsissues

•  Perfect afgestemd op elke levensfase
•  Uitgebreid gamma snacks, nat- en 

droogvoer

SELECT GOLD

Pick & mix



Goede zorgen voor 
oude dagen

Actieperiode:  7 – 14.9.2022 Voor honden
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  10%
*

KORTING

  10%
*

KORTING

  15%
KORTING

  10%
*

KORTINGMORE Ortho 
ligplaatsen
Vooral geschikt voor honden 
met rug- of gewrichtsproblemen. 
Wasbaar op 40°. Antislip bodem.
* Deelnemende referenties: zie winkel.

AniOne trappen en rampen
Kan je hond niet bij je op de bank springen voor 
een warme knu�el of natte zoen? Ideaal voor 
honden met rug- of gewrichtsproblemen. 
Ook geschikt voor kleine en oudere honden.
* Deelnemende referenties: zie winkel.

AniOne en MORE 
latex speelgoed hond
Het stevige en toch zachte materiaal is optimaal 
aangepast voor honden met een iets gevoeligere 
bek. De geïntegreerde pieper en het grappige, op-
vallende design stimuleren je lieveling om samen 
te spelen. * Deelnemende referenties: zie winkel.

PetBalance supplementen hond
Supplementen ondersteunen je hond bij 
mogelijke gezondheidsproblemen. 
Vraag advies in de winkel.

AniOne knu¤elspeelgoed hond
Leuk speeltje voor honden die graag knu�elen. 
* Deelnemende referenties: zie winkel.

FIT+FUN dekens
Praktisch voor in de auto, onderweg of thuis. 
Je lieveling kan het zich comfortabel maken. 
Verkrijgbaar in verschillende formaten en designs. 

MultiFit senior 
droogvoer hond 3 kg en 12 kg
Een goed uitgebalanceerd droogvoer, speciaal 
aangepast aan de behoe�en van oudere honden. 

SELECT GOLD senior 
nat- en droogvoer hond
Een innovatief nutritioneel totaalconcept dat 
rekening houdt met de speci�eke behoe�en 
van je hond. Blik: 1,25 was 1,49.

* Deelnemende referenties: zie winkel.

REAL NATURE senior 
nat- en droogvoer hond
Natuurlijke voeding zonder kunstmatige 
toevoegingen. Premium kwaliteit dankzij
hoogwaardige grondsto�en. Blik: 1,69 was 1,99.

ECO Fantail ligplaatsen
Luxueuze orthopedische manden en matrassen. 
Het ligvlak met traagschuim zorgt voor een 
optimaal ligcomfort. Beschikbaar in verschillende 
maten en kleuren. * Deelnemende referenties: zie 
winkel.

PREMIERE Best Meat 
senior nat- en droogvoer hond
Bevat geen kunstmatige kleursto�en, conserve-
ringsmiddelen of toegevoegde smaaksto�en. 
Blik: 1,85 was 2,19.

-10%
vanaf

89.99*
/st

99.99

vanaf   

3.49 
-10%

vanaf   

4.49*
/st

4.99

 -15%
vanaf  

5 .35*

  6.29

Bv. 1 kg
Droogvoer

 -15%
vanaf  

6 .25*

  7.39
Bv. 1 kg

Droogvoer

 -15%
vanaf  

7 .19*

  8.49

Bv. 1 kg
Droogvoer

 -15%
vanaf  

4 .65*

  5.49



  15%
*

KORTING

PetBalance 
voer en supplementen kat
Het Medica-assortiment van PetBalance omvat 
hypoallergene voeding, zachte voeding voor 
gevoelige magen, speciale voeding voor urine-
stenen en andere speciale voeding voor ziektes. 
* Deelnemende referenties: zie winkel.

AniOne bed Lou, bed en cave Luna 
Heerlijk zacht en comfortabel. Bed: handwas. 
Kussen: hoes afneembaar en wasbaar op 40°C. 
Bed Luna 60x40x19 cm: 31,99 was 39,99.
Bed Lou 50x50x40 cm: 39,99 was 49,99.
Cave Luna: 50x50x50 cm: 41,99 was 52,49.

AniOne krabpaal 
Beatrix voor senior katten
Stevige kattenboom om te spelen, krabben, 
rusten en slapen. Geschikt voor oudere katten 
dankzij de klimhulp.

MultiFit senior nat- en droogvoer kat
Volledige voeding voor katten met essentiële 
vitaminen en mineralen. Alu: 0,50 was 0,59. 

SELECT GOLD  senior 
nat- en droogvoer kat
Premium droogvoer dat werd afgestemd op de 
individuele voedingsbehoe�en van de kat.  
Pouch: 1,05 was 1,25.

REAL NATURE senior 
nat- en droogvoer kat
Natuurlijke voeding zonder kunstmatige 
toevoegingen. Premium kwaliteit dankzij 
hoogwaardige grondsto�en. Blik: 1,39 was 1,69.

Beaphar 
Nierdieet 100 g of multipack kat
Supplementen met beperkt gehalte hoogwaar-
dige eiwitten. Katten met een nierdieet drinken 
niet altijd goed, met deze voeding nemen ze ook 
vocht op.

PREMIERE senior nat- en droogvoer kat
Hoog vleesgehalte met taurine. Zonder 
toegevoegde suikers, conserveermiddelen of 
andere kleur- en vetsto�en. Alu: 0,55 was 0,65. 

-20%
vanaf   

31.99/st
39.99

Bv. 1 kg
Droogvoer

 -15%
vanaf  

2 .29*

  2.69

Bv. 400 g
Droogvoer

 -15%
vanaf  

5 .49*

  6.49
Bv. 300 g

Droogvoer

 -15%
vanaf  

6 .09*

7.19

 -15%

7 .55 
8.89

Bv. 300 g
Droogvoer

 -15%
vanaf  

1 .69*

  1.99

-15%

135.00
159.00

AniOne kattenspeelgoed - 
categorie "Stimuleren & Belonen"
Zorg voor urenlang plezier met ons speelgoed 
"Stimuleren en belonen". Het natuurlijk jachtin-
stinct van je kat wordt gegarandeerd gestimu-
leerd. * Deelnemende referenties: zie winkel.

AniOne kattenspeelgoed - 
categorie "Samen Spelen"
Is je kat ook zo lekker speels? De aantrekkelijke 
kattenhengels van AniOne zorgen voor het 
ultieme speelplezier van je huisdier. 
* Deelnemende referenties: zie winkel.

AniOne krabkarton
De magische kracht van karton! Beschikbaar in 
verschillende modellen: heerlijk uitrekken en 
nagels scherpen of verstoppertje spelen. 
* Deelnemende referenties: zie winkel.

* Deelnemende referenties: zie winkel.

  20%
*

KORTING
  20%

*

KORTING
  20%

*

KORTING

Voor katten
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Pedigree natvoer hond 400 g
Deze voeding draagt bij aan een goede vertering. 
Om het natuurlijk afweersysteem te versterken.
Voor een gezonde huid en een glanzende vacht. 

Gourmet Nature's Creations 85 g
Langzaam gegaarde mini �lets. Geen toegevoeg-
de kleursto�en, kunstmatige smaaksto�en en 
conserveermiddelen. Volledig diervoeder voor 
volwassen katten. *Verschillende variëteiten.

B.a.v.
5 stuks 1.59 /st

1.99   

B.a.v.
5 stuks 1.19 /st

1.49   

B.a.v.
6 stuks 1.08*

/st
1.29   

B.a.v.
6 stuks 0.49*

/st
0.59   

4+1
GRATIS

4+1
GRATIS

5+1
GRATIS

5+1
GRATIS

Pick & mix

Actieperiode:  7 – 14.9.2022 Voor honden en katten
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Pro Plan  OptiDerma
700g - 3 kg - 7 kg - 14 kg 
Bevat zorgvuldig geselecteerde eiwitbronnen om 
mogelijke huidreacties geassocieerd met 
voedselovergevoeligheid te helpen verminderen.

®

®

OVERWIN DE ONGEMAKKEN
VAN EEN GEVOELIGE HUID

Zalm als kwalitatieve
eiwitbron

Ziet verschil
in 30 dagen**

Zonder
Tarwegluten*

*Bevat mogelijk sporen van tarwegluten/ **Getest met 747 consumenten in België (2019)

Euro Premium droogvoer hond 10 kg > 15 kg
Droogvoer voor volwassen honden van alle 
rassen. Glutenvrij en zorgt voor een optimale 
spijsvertering. * Deelnemende referenties: zie winkel.

PREMIERE grainfree 
droogvoer hond 12 kg
Ideaal voor voedingssensitieve honden. 
Glutenvrij. Graanvrij.

MultiFit natvoer hond 400 g
Volwaardige voeding met hoogwaardige grond-
sto�en. 

PREMIERE Royal Ragout natvoer kat 85 g
Veel sappig vlees, heerlijke ingrediënten en 
onweerstaanbaar voer dat precies goed is 
voor katten. *Verschillende variëteiten.

De combinatie om 
         verliefd op te worden

Meer informatie in je dichtstbijzijnde Maxi Zoo-winkel of op www.maxizoo.be

 -€10
vanaf  

38 .99*

  48.99

 -€10

34 .99 
  44.99

Bv. 3 kg

 -15%
vanaf 

16 .99 
19.99



49.99
On

de
rla

ag

M
id

de

nlaag
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Voor katten en knaagdieren

PREMIERE 
Excellent citroengras 12 kg
Milde citroengrasgeur. Klontvormend. 
Snelle geurbinding. (1 kg = € 0,87)  

MultiFit 
houtkorrel 4,4 L en 20 L
Uiterst geschikt voor knaagdieren. Zeer goede 
vocht/geur opname. Stofvrij en geurbindend. 
Zuinig in gebruik. (1 L = € 0,52)  

MultiFit 
hoofdvoer voor konijn en knaagdier
Met natuurlijke ingrediënten. Ondersteunt de 
spijsvertering en bevordert de tandslijtage.
* Deelnemende referenties: zie winkel.

MultiFit Nature Snacks
Smakelijke snacks waar je knaagdier of konijn 
zich heerlijk mee kan bezighouden. Met waarde-
volle vitamines. * Deelnemende referenties: zie winkel.

Vivarium Serengeti knaagdierkooi
Ruime glazen onderbak voor bodembedekking, 
graaf- en verstopplaatsen. Inlcusief accessoires. 
*  Aanbod kan variëren per winkel. Vraag advies aan onze 

medewerkers voor het plaatsen van een bestelling. 
Afmeting: 75 x 65 x 45 cm.

MultiFit Hygiene White 20 L
Ultra-absorberend. Neutrale geur. Antibacterieel. 
(1 L = € 0,40)  

MultiFit Carbon Comfort 12 L
Kattenbakvulling met een frisse geur van aloë 
vera en granulaat met actieve kool, voor alle 
grote en kleine katten. (1 L = € 0,82)  

MultiFit deodorant 750 g
Fris geurtje voor bij de kattenbakvulling. Neutra-
liseert onaangename geuren. Zuinig in gebruik. 
Verkrijgbaar in verschillende varianten.

PREMIERE 
White Sensation Blue Control 12 L
Zeer geurbindend. Indicatiekorrels (kleuren 
donkerblauw bij contact met urine). Extreem 
stofarm. Ultra-absorberend. Hersluitbare 
verpakking. (1 L = € 1,13)  

MultiFit 
hennep bodembedekking 30 L en 100 L
Hee� een groot natuurlijk absorptievermogen 
zodat vocht en onprettige geurtjes beter opgeno-
men worden. Goede warmte-isolatie. (1 L = € 0,28)  

MultiFit Herb Garden, 
Heather Park en Forest 1 kg
Een toplaag met natuurbeleving en 'ritselwande-
ling' voor alle knaagdieren en kleine dieren. 
(1 L = € 0,30)  

Kl
on

tv

ormend

Kl
on

tv

ormend

Kl
on

tv

ormend

MORE kattentoilet Elegance
Modern toilet. De geïntegreerde afveegroosters 
functioneren als deurmat en verminderen de 
hoeveelheid kattenbakvulling die in de pootjes 
blij� hangen. Alle accessoires kunnen opgebor-
gen worden. Grijs of wit.

Ni
et

kl
on

tvormend

Bo
ve

nlaag

-15%

13 .59 
15.99

-15%
vanaf

8 .49 
9.99

-15%

2 .95 
3.49

-15%

10 .45 
12.29

-15%
vanaf

4 .19 
4.99

-15%
vanaf

2 .75*

3.25

-15%
vanaf

1 .65*

1.95

-10%

8 .09 
8.99

-10%

9 .89 
10.99

-20%

5 .99/st
7.49

-20%

119 .00 
149.00
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Aanbiedingen geldig in onze Belgische Maxi Zoo-winkels van 07.09 t.e.m. 14.09.2022. Niet cumuleerbaar. Prijs-, model- of kleurwijzigingen 
voorbehouden. Aanbiedingen geldig tot uitputting voorraad. V.U.: Tom De Man, Luxemburgstraat 11, 9140 Temse.

Honden welkom
Klantenservice 
03 80 80 447 MaxiZooBelgiummaxizoobelgium

Het beste komt op het einde

Je kunt ons hier vinden:
Aalst Gentsesteenweg 327 | Aarschot Herseltsesteenweg 146 | Aartselaar Boomsesteenweg 68 | Andenne Rue de la Papeterie 6 | Anderlecht Av. Marius Renard 21
Anderlecht (Westland) Sylvain Dupuislaan 393 | Beringen Be-MINE 7 | Bilzen Tongersestraat 66 | Boortmeerbeek Leuvensesteenweg 263 | Brugge Veemarktstraat 11
Dendermonde Mechelsesteenweg 26 | Deurne Ter Heydelaan 235 | Geel Kremer 2 | Genk Hasseltweg 18 | Gent Rooigemlaan 2 | Geraardsbergen Astridlaan 101
Gosselies Av. des Etats-Unis 36 | Halle Ziekenhuislaan 1 | Hasselt Hendrik van Veldekesingel 36 | Herstal Rue des Naiveux 14 | Hoboken Zeelandstraat 38
Hornu Rue de Mons 280/A16 | Kortrijk Engelse Wandeling 2/L3 | Lier Antwerpsesteenweg 497 | Lochristi Bosdreef 1A | Lokeren Tweebruggenstraat 8
Lommel Binnensingel 19 | Maasmechelen Koninginnelaan 147 | Mechelen Nora Tilleylaan 6 | Melle Brusselsesteenweg 2 | Melsele Nieuwlandstraat 2
Merksem Bredabaan 891-893 | Oostende Torhoutsesteenweg 694 | Opwijk Steenweg op Dendermonde 65 | Oudenaarde Gentstraat 55B | Roeselare Brugsesteenweg 457
St-Lambrechts-Woluwe Leuvensesteenweg 1188 | St-Martens-Latem Kortrijksesteenweg 214 | St-Niklaas Vijfstraten 30 | Sint-Truiden Kattenstraat 5
Tongeren Luikersteenweg 151 bus 27 | Turnhout Steenweg op Gierle 212 | Ukkel Rue Vanderkindere 467 | Verviers Rue de la Station 8/19 | Waregem Gentseweg 585
Waterloo Chaussée de Bruxelles 410 | Wevelgem Kortrijkstraat 345 E | Wommelgem Autolei 55 | Zoersel Rodendijk 54 | Zottegem Langestraat 50

MAXI ZOO IS NIET 
ZOMAAR EEN 

DIERENWINKEL
maar eentje met 

4 sterktes
Waar dieren van houden, vind 
je bij ons. En waar jij van houdt, 
natuurlijk ook. Vertrouw op de 
vele voordelen van de Europese 
nr. 1 keten voor huisdieren.

Grote keuze

Voor tips & tricks, advies en veel meer: 
maxizoo.be

Deskundig advies

Hart voor dieren

Uitgebreide service

  20%
KORTING

Vitakra� kattengras 
Smakelijk en gezond kattengras voor elk seizoen. 
Helpt om de haarballen die in de maag ontstaan 
makkelijker uit te spugen.

Sheba multipack 40 x 85 g
Volwaardig natvoer voor volwassen katten. Malse 
reepjes overgoten in een heerlijke saus. Bevat 40 
zakjes met een selectie van 4 soorten: kip, kalkoen, 
eend en gevogelte.       Pouch 85 g = € 0,47.

DentaLife kauwsnacks 
voor hond Extra small > Maxi
Tandverzorgende sticks met een � exibele kauwbare 
structuur, geribbeld ontwerp en een heerlijke kip-
smaak. * Deelnemende referenties: zie winkel.

Royal Canin
droogvoer kat 10 kg + 2 kg gratis
Voeding op maat, aangepast aan elke levensstijl en 
lee� ijd. *Deelnemende referenties: zie winkel.

Royal Canin 
natvoer hond 85 g – 140 g
Voor gezonde spijsvertering. Aangepast energie-
gehalte. Mooie vacht. * Deelnemende referenties: zie 
winkel.

Smooª hondenijs en toebehoren
Heerlijke ijsmix om zelf te maken voor je hond. 
Beschikbaar in verschillende smaken. Verschillen-
de ijsvormen. Chew sticks ook apart verkrijgbaar. 
Smullen maar!

18.99 

 -35%
vanaf 

2.65*

4.09   

-20%
vanaf 

 0.79*

0.99   

vanaf 

69.89*

2de aan

50%

B.a.v.
2 stuks 1.94/st

2.59




