
Sheba kattenvoeding
Alu kuipje 60 - 85 g. 

18+618+6
gratisgratis

http://www.jumper.nl


Hill’s hondenvoeding
Blik à 370 g. natvoer in diverse puppy, 
adult en graanvrij varianten.

Bijv. 4 stuks adult beef.

15,96 nu: 11,97

VITALstyle kattenvoeding
Blikje à 200 g. natvoeding 
in diverse varianten.

Bijv. 6 blikjes 
Huid + Vacht.                                

20,10 nu: 13,40

w,

Savory hondenvoeding
Blik à 400 g. holistisch natvoer voor 
honden van alle rassen.

Bijv. 4 blikken beef.

10,76 nu: 8,07

Flamingo 
kattenspeelgoed
Kleurrijke hengel Glitty 
met veren en krulletjes.
In diverse kleuren.
Afmeting: 42 cm.

5,95 nu: 4,46

Flamingo hondenspeelgoed
Roze pluche varken Xido met piep voor 
extra speelplezier. 
Afmeting: 30 cm.

13,95 nu: 10,46

Flamingo hondenspeelgoed
Roze pluche varken Necki met delen 
rubber. Met piep voor extra speelplezier.

15,45 
nu: 11,59

Flamingo hondenspeelgoed
Pluche dierenhoofd met touw. 
Keuze uit varken, koe en paard.
Afmeting: 40 cm.

17,45 
nu: 13,09

Sheba kattenvoeding
Alu kuipje 60 - 85 g. Classic Paté, Filets, 
Mousse of Sauce in diverse smaakvarianten.

Bijv. 24 blikjes à 85 g. Sauce Lovers Tonijn.

22,80 nu: 17,10

25%25%
kortingkorting

25%25%
kortingkorting

25%25%
kortingkorting

Bianco kattenvoeding
Blik à 70 g. Mousse of stukjes 
in diverse smaakvarianten.

Bijv. 10 blikjes Mousse kip-tonijn.

5,90 nu: 4,13

3+13+1
gratisgratis

Eukanuba hondenvoeding
Zak à 3 kg droogvoeding Graanvrij in de 
varianten Puppy, Junior en Adult.

Bijv. Adult small/medium
graanvrij chicken.

22,89 nu: 18,27

15%15%
kortingkorting

3+13+1
gratisgratis

7+37+3
gratisgratis

Bianco kattenvoeding
Zak à 2 kg droogvoeding kitten of adult 
kip of rund.

Bijv. kitten kip.

Renske hondenvoeding
Doos à 185 g. natvoeding 
in diverse varianten.

Bijv. 6 stuks kalkoen met eend.

13,14 nu: 10,95

25%25%
kortingkorting

ESVE konijnen- en knaagdierensnacks
Doos à 2 stuks knaagsticks in diverse 
smaakvarianten.

Bijv. 2 pakken 
noten & honing.

5,98

Pro Plan kattenvoeding
Doos à 10 x 85 g. natvoer in de 
varianten: Delicate Fish, Sterilised 
Chicken en Junior Turkey.

Bijv. Delicate Fish.

5+15+1
gratisgratis

18+618+6
gratisgratis

33,,9595
2 voor2 voor

77,,9595
10,10,3535

55,,9595
8,8,9999

4+24+2
gratisgratis

MET GRATIS

HOOFDKUSSEN

Designed By Lotte 
manden en kussens
Bij aankoop van diverse manden en 
kussens uit het Ribbed assortiment voor 
hond en kat, een hoofdkussen gratis.

Bijv. ligmand ribbed roze 65 x 60 x 20 cm.

nu: 83,99

Fokker kattenvoeding
Zak à 10 kg Nutri-Fit, Sensi-Fit, Steri-Fit 
of Maxi-Bite in diverse smaakvarianten.

Bijv. Nutri-Fit 
tasty chicken.

 

MET GRATIS
BEWAARDEKSEL

4343,,9595
54,54,9595



Cesar hondenvoeding
Alu kuipje à 150 g. natvoeding in saus of 
gelei in diverse smaakvarianten.

Bijv. 5 stuks
rundvlees.

7,95

Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt en niet geldig in combinatie met andere acties. Prijs-, model-, kleurwijzigingen en/of druk-, 
zetfouten voorbehouden. Aanbiedingen geldig van maandag 03-04-2023 t/m zondag 23-04-2023.

Ferplast konijnenhok
Model Grand Lodge grijs.
Formaat 120.

179,95 nu: 149,00 

Model Grand Lodge grijs.
Formaat 140.

Topper hondenvoeding
Zak à 10 kg droogvoeding puppy, adult 
of senior variant: dinner, croc, 
croc max of lam/rijst.

Bijv. adult dinner.

Purina kattenvoeding
Zak à 3 kg ONE droogvoeding in diverse 
Adult, Indoor en Senior smaakvarianten.

Bijv. 
Senior kip.

Topper hondensnacks
Verpakking à 700 g. biscuits in diverse 
smaakvarianten.

Bijv. 2 zakken Marrow biscuits.

6,78

Boer’n Goed hooi en stro
Zak à 2 kg hooi of stro.

Bijv. 3 zakken stro.

9,87 nu: 6,58

KonaCorn kippenvoeding
Zak à 1,8 kg kuiken startmix 0-6 weken 
of 6-12 weken.

4,39 nu: 3,95

Pot à 1,25 kg kippengrit.

2,95 nu: 2,49

Zak à 4 kg 
krielkipmix.

66,,4949
7,7,4949

Tuck ‘n Snuggle 
bodembedekking
Zak à 50 liter beukensnippers 
in de varianten middel en grof.

Bijv. middel.

Emax wormen-, vlooien-
en tekenbestrijding
No Worm Pro tabletten of Flea Frea 
Spot-on pipet voor kat en hond in 
diverse varianten.

Bijv. No Worm Pro
kat 4 tabletten.

22,50 nu: 18,00

20%20%
kortingkorting

Emax vlooien- 
en tekenbestrijding
Tick-Off vlooien- en tekenband voor 
honden in 2 maten.

Bijv. Tick-Off vlooien- en tekenband hond 
tot 25 kg.

17,99 nu: 13,49

25%25%
kortingkorting

Topper kattenvoeding
Zak à 4 kg droogvoeding in de 
adult varianten melange mix, multi mix 
en variety mix.

Bijv. adult
variety mix.

Belmondo hondenvoeding
Zak à 2,5 - 4 kg droogvoeding puppy, 
adult en senior in de varianten fresh chicken, 
beef & fresh chicken en fish.

Bijv. 2,5 kg puppy
fresh chicken.

Purina hondensnacks
Zakje à 115 - 142 g. Dentalife sticks in 
Small, Medium of Large.

Bijv. 115 g. Dentalife Medium

11,,5959
1,1,8585

Splendicat kattenbakvulling
Zak à 18 liter Original Clean of 
Original Clean Fresh klontvormende 
kattenbakvulling.

Bijv. 3 zakken Original Clean.

38,97 nu: 25,98

2+12+1
gratisgratis

10%10%
kortingkorting

2+12+1
gratisgratis

1515,,9595
19,19,9595

55,,0000
5 voor5 voor

Sanimal supplement
Sanimal Imodiar geeft ondersteuning aan 
hond of kat met dunne ontlasting.

9,95 nu: 8,96

Sanimal Soepele Gewrichten.

21,95 nu: 19,76

44,,9595
2 voor2 voor

99,,9595
12,12,9999

77,,9595
11,11,9595

77,,9595
10,10,9595

1515,,9595
19,19,9999

169169,,0000
199,199,9999

25%25%
kortingkorting

Fins & Fur matras en mand
Mand en matras Buddy in de kleuren: zwart, zand navy, grijs en olive.
Mand Buddy in de maten: 60 x 40 x 18, 70 x 60 x 20 en 90 x 70 x 22 cm.
Matras Buddy in de maten: 55 x 75 x 12 cm en 70 x 110 x 12 cm.

Bijv. Mand Buddy zwart
60 x 40 x 18 cm.

49,99 nu: 37,49

Gourmet kattenvoeding
Doos à 5 x 10 g. Exquisite puree zalm 
of kip.

Bijv. 
Exquisite kip.

22,,3939
2,2,6969

20%20%
kortingkorting

Beaphar konijnen- en 
knaagdierenvoeding
Bonusbag à 1,5 kg Care+ voor cavia of 
konijn.

Bijv. Care+ Cavia.

14,39 nu 11,51



Jumper heeft meer dan 70 
vestigingen door heel Nederland!

Klik op de buttons voor meer informatie 
over de Jumper vestiging bij jou in de buurt.
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