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Beste dierenvriend, 

 

Met de vakantie voor de deur heb ik bij deze een aantal mededelingen en tips 

voor u. En natuurlijk wens ik u al vast een fijne vakantie. 

Wij blijven bezorgen 

In de komende maanden blijven wij gewoon leveren/bezorgen. Wel kan het zijn 

dat de levering een dag langer duurt. 

Geen speciaal brokken levering tussen 31 juli en 16 augustus  

In de periode 31 juli tot 16 augustus is ons opslag- en verzendhuis voor de 

speciaal brokken gesloten ivm vakantie. In die periode kunnen wij dus geen 

speciaal brokken leveren.  

Neemt u speciale brokken, zoals graanvrij, bij ons af, check dan even of u 

mogelijk in deze periode aan nieuwe brokken toe bent, zodat u tijdig voer op 

voorraad kunt leggen.  

Cenaturio en EcoVit Geperste Wafel en EcoVit Premium zijn wel leverbaar in 

deze periode. 

Voldoende voer in de vakantie 

Gaat u zelf met vakantie, check dan of u voldoende voer voor de 

vakantieperiode heeft. Of uw huisdier nu meegaat, thuisblijft of naar een 

pension. Ze hebben het meeste baat bij hun vertrouwde voer.  

Hoi Hoi een Pup! 

Afgelopen periode heb ik een nieuw e-

book geschreven. “Hoi Hoi een Pup!” 

Dit e-book is een cadeau voor alle 

dierenvrienden die een pup hebben of 

binnenkort krijgen. Heeft u een pup of 

kent u iemand die een pup heeft of 

krijgt, ga dan naar 

www.hoihoieenpup.nl en vraag gratis 

dit e-book aan.  

Naast het e-book ontvangt de 

pupeigenaar ook nog een aantal 

cadeautjes en kortingen. 

  

http://www.hoihoieenpup.nl/
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Natuur-Biscuits! 

Cenaturio is met een nieuw product 

gekomen: Natuur-Biscuits! 

 

Steeds meer mensen geven snacks en/of 

producten voor menselijke consumptie aan 

de hond. Lief bedoeld, maar steeds meer 

honden krijgen last van klachten als jeuk, 

rode plekjes, verharen, etc. Om een goed 

alternatief te bieden komt Cenaturio nu met 

de Natuur-Biscuits.  

Helemaal nieuw zijn ze niet, want in andere 

landen verkoopt Cenaturio het al jaren. Nu 

dus ook voor de Nederlandse markt.  

Het zijn hardgebakken koekjes zonder kleurstoffen en zonder andere chemische 

toevoegingen. Daarom zijn de koekjes ook wit. Door de hardheid hebben de 

koekjes ook een gebitsreinigende werking.  

 

Actie: Nu tijdelijk 1 kg Cenaturio Natuur-Biscuits van € 3,95 voor € 2,95! 

U kunt de Natuur-Biscuits bestellen op https://voervitaal.nl/product/cenaturio-

natuur-biscuits/ of door uw bestelling te mailen (support@uwbrokkenpiloot.nl) 

of appen (0654 94 85 82). 

 

 

Bij deze wens ik u ook al vast een fijne vakantie.  

 

Mocht u nog vragen hebben, hoor ik het graag.  

 

Plezier voor Mens en Dier! 

Bert Tijhoff 
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