
NATUURZUIVERE HONDENVOEDING, BOXERCLUB.NL / STICHTING NBS, Henry Beuks, 0620-324198, 0343-431736   prijslijst 01-04-2018 

Productinfo op www.boxerclub.nl. Zie ook www.ducknatuurvoeding.com, www.happydog.nl 

Rode “Op aanvraag” artikelen moeten meestal worden bestelt, overige artikelen normaliter voorradig.   

Leveringen aan huis Utrechtse Heuvelrug, Woudenberg Scherpenzeel/Renswoude gratis 
 

HAPPY DOG PREMIUMLINE: NATUURZUIVER EN TOCH VOORDELIG     €       

-Naturcroq active, lam&rijst, rund&rijst, senior, Balans & XXL op aanvraag  15 kg   37,00 

-Classic FLOCKEN Vollkost, vlokkenbrei, probiotica 10 kg 29,00 

 

HAPPY DOG SUPREME FIT & WELL- ADULT: MET LAM & KIP, LIFE PLUSFORMULE, MOSSELEXTRACT 

-Adult Mini of Mini Senior, speciaal voor kleine rassen tot 10 kg lichaamsgewicht (Light op aanvraag) 4  kg  17,50 

-Mini Sensible Africa, Canada, Irland, Toscana en Neuseeland, speciaal voor gevoelige kleine rassen tot 10 kg lichaamsgewicht, op aanvraag 

-Adult Medium of Light Calorie Control of Senior (Senior op aanvraag) 12 ½ kg 43,00 

-Adult Maxi XL: normaal energie, vanaf 26 kg lichaamsgewicht 15 kg 50,00 

-Adult Sport: hoge energiebehoefte (intensieve sport of buitenhonden), op aanvraag 15 kg 50,00 

-Sano Croq N: op advies arts, bij nier-, hart- en leverproblemen (op aanvraag) 7½ kg 31,00 
 

HAPPY DOG SUPREME JUNIOR LINE: 2-FASEN VOEDING (BABY EN JUNIOR) 

-Baby&junior Mini (vanaf 4e week tot volwassen voor rassen tot 10 kg), op aanvraag 4 kg  18.00 

-Baby Original of Lam Rijst (4e wk-6e mnd) & Junior Original of Lam Rijst (v.a.  6e mnd), 4-10 kg 20,00/43,00 

-Baby Grainfree (4e wk-6e mnd) & Junior Grainfree (v.a.  6e mnd), graan en glutenvrij, 10 kg 49,00 

-Babymilk Probiotic (v.a. 1e dag) of Baby starter (v.a leeftijd 21 dgn) op aanvraag voor fokkers- 
 

HAPPY DOG SUPREME SENSIBLE NUTRITION: ANTI-ALLERGEEN + BIO KRUIDENFORMULE, MOSSELEXTRACT 

-Irland, Zalm&Konijn, anti-allergeen, huid- en vachtproblemen of Neuseeland, Lamm& Rijst, Nieuwzeelandse groenlipmossel   12½ kg   50,00 

-Toscane, Lam, rode wijnextract, olijfolie, Middelandse zeekruiden,caloriearm/verlaagd vet, op aanvraag 12½ kg   50,00 

-Africa, Struisvogel,  voor honden die normale voeding niet verdragen, graan&glutenvrij, 1 eiwitbron 100% struisvogel 12½ kg 70,00  

-Karibik, Zeevis,  voor honden die normale voeding niet verdragen, graan&glutenvrij, 1 eiwitbron 100% zeevis 12½ kg 70,00  

-Canada, Zalm, Konijn, Lamm (3 eiwitbronnen), voor actieve honden die normale voeding niet verdragen, graan&glutenvrij 12 ½   kg 70.00 

Africa, Karibik of Canada graan&glutenvrij 4 kg 25.00 

 

HAPPY DOG GEZONDE HONDENKOEKJES&SNACKS   

-LAM EN RIJST KLEINE KOEKJES, doos 10 kg  30,00 

-VOLKOREN TARWE GROTE HARDE GEBITSKOEKEN, doos 10 kg  28,00 

 Koekjes worden ook los per kilo afgewogen! 

 

HAPPY DOG  VOEDINGSSUPPLEMENTEN 

-ARTHRO FORTE bij gewricht- en bandproblemen, artrosevorming, met mosselextract, glucosamine/chondroetine, pot 0.7 kg 37,50 

-HAARSPEZIAL kuur bij vachtproblemen en rui, met biotine, pot,  

-MULTIVITAMINE/MINERAALKUUR, bij dracht, ziekte of sport, pot, op aanvraag 

-POWER PLUS, bevorderd spieropbouw, snel herstel na inspanning, pot, op aanvraag 

 

HAPPY DOG  BLIKVOEDING SINGLE PROTEIN 100% PUR BLIKVOEDING COMPLEET 

-WILD, ENTE, TRUTHAHN, RIND, LAMM, BUFFEL, ZALM, 0,8 kg 4,45 

-STRAUSS (100% pur struisvogel aan te raden bij voedselintoleranties) 0,4 kg 4.45 
 

DUCK NATUURVOEDING VERSE COMPLETE VLEESVOEDERS: 

-UITMUNTEND (groen), winkelpak 1 kg of kenneldoos 8x1kg pakjes p/kg 4,50  ds 8kg 29,50 

-PENS SPECIAAL (roze), winkelpak 1 kg of kenneldoos 8x1kg pakjes p/kg 4,00  ds 8kg 27,50 

-LAM RIJST (paars), glutenvrij, kenneldoos 8 x 1 kg pakjes   ds 8 kg 34.00 

-DIEET THERAPIE , DIEET PANCREAS of  DIEET DYNAMIEK GLUTENVRIJ 1 kg of doos 8x1kg pakjes     op aanvraag 
 

GEZONDE SNACKS 

-JERKEY STRIPS of ROLLS,   p/zakje  1,70 

-RODI WORST Rund en kip (rood), per worst 400gr resp. doos à 15 worsten p/st € 1,50  p/ds 21,00 

-STERFRIKADELLEN, kip, lam of pens   p/st 0,50 
Verder wisselende snacks in het assortiment. 

-FARMFOOD Antlers hertengewei, Antler XL en Antler Easy XL, gebitsverzorging  p-st 17.50 

 

Verkoopadres:  
Marga&Henry Beuks, op afspraak 0343-431736 of 06-20324198 ,Ridder Fulcolaan 60, 3953 BW  
MAARSBERGEN.  
Bezorging aan huis alle dorpen Utrechtse Heuvelrug en Woudenberg/Scherpenzeel gratis! 
Opbrengsten t.b.v. de Stichting NBS  
 
Official dealer van Happy Dog! Happy Cat producten ook bestelbaar! 
 

ZOZ 
  

http://www.boxerclub.nl/
http://www.ducknatuurvoeding.com/
http://www.happydog./


Wij zijn officieel dealer van het beroemde Duitse Happy Dog, met afstand de nr. 1 hondenvoeding in 

Duitsland.  

Alle soorten Happy Dog zijn vrij van geur-, kleur- en smaakstoffen en ook vrij van de door de grote 

bekende concurrerende (dure) merken gebruikte synthetische antioxydanten (=middel ter conservering) als 

BHA (Butylhydroxyanisol, kan allergische reacties veroorzaken en er zijn voldoende aanwijzingen bij 

proefdieren dat BHA kankerverwekkend is) en BHT  (E321, Butylhydroxytolueen, kan bij hogere 

concentraties leverschade veroorzaken). 

 

Happy Dog gebruikt als antioxydant natuurlijke extracten boordevol tocoferol (Vitamine E) uit plantaardige 

oliën. 

Happy Dog gebruikt uitsluitend vlees van voor menselijke consumptie goedgekeurde slachtdieren (dus geen 

destructie!) 

 

Wij beschikken ook over dieetvarianten als  

- Caloriecontrol om af te vallen,  
- Sensible (darm- en/of vachtproblemen)  
- 100% graan- en glutenvrije brokjes bij zeer darmgevoelige honden. Deze graan- en glutenvrije 

brokjes zijn tevens anti-allergeen t.b.v. allergie-eliminatie diëten door eiwitten uit slechts 1 
proteïne bron (Karibik 100% proteine op basis van gecertificeerd verantwoord gevangen zeevis, 
Africa 100% proteïne op basis van struisvogel, Piemonte 100% proteïne van eend met Italiaanse 
Edelkastanje). 

 

 

Voor verkoop, afspraak of advies voor uw hond bel gerust. 

 

Niet goed geld terug”: Bij ons staat niet de commercie voorop maar het belang van uw hond. Reageert uw 

hond niet goed op de aangekochte variant ruilen wij ook uw aangebroken zak om voor een andere variant, 

net zo lang totdat u de juiste variant naar volle tevredenheid voor uw hond heeft! 

Wij hebben vele varianten geschikt voor ieder soort hond. 

 

Opbrengsten ten bate van Stichting NBS (opvang/heropvoeding van boxers met gedragsproblemen en 

ondersteuning van de hondensport) 

 

Henry Beuks 

 

 

 
Wij wensen u heel veel plezier met uw hond!  


