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Schesir kattenvoeding
Blikje à 70 of 85 g. complete voeding 
voor katten in diverse varianten.
Per stuk: 1,45 - 1,55

Flamingo 
hondensnacks
Zak à 85 g. 
Chicken Snacks.
Keuze uit Sandwich 
3,25 

 nu: 2,75 

Calcium Bone 
of Chips 
3,95 

 nu: 2,95 

Almo hondenvoeding
Blikje à 95 g. smakelijke 
voeding in diverse varianten. 
Per stuk: 1,29

Fins & Fur hondenkussen
De Fins & Fur Mason Comfort Kussen is ideaal voor zowel oudere als jongere honden 
en biedt comfort bij gewrichtspijn en spierstijfheid. In de kleuren grijs en taupe.

 antibacteriële vochtafstotende laag
80 x 55 cm 59,95 nu: 49,95
100 x 70 cm 74,95 nu: 64,95

Aanbiedingen geldig van maandag 27-09-2021 t/m zondag 10-10-2021.

Smølke hondenvoeding
Bonusverpakking à 12 + 3 kg 
droogvoeding in de varianten: 
Adult Medium en Adult Maxi. 
Per stuk: 36,99

6060,,0000
2 voor2 voor 6+16+1

gratisgratis

10 euro10 euro
kortingkorting

Topper hondenvoeding
Zak à 10 kg Adult droog-
voeding voor honden in de 
varianten: dinner en croc.

1111,,9595

14,45 - 15,45

Flamingo krabton
Mooie stevige krabton, model: Greta grijs. 
In S, M en L. 

Bijv. maat M 36 x 36 x 70 cm.
105,00 nu: 89,25

15%15%
kortingkorting

5+15+1
gratisgratis

ORTHOPEDISCH

http://www.jumper.nl


 Eerlijke prijs
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Beaphar hondensnacks 
Doos à 245 g. schapenvet bonbons 
voor een zachte, glanzende vacht.
Keuze uit: Knoflook, Zalm en Zeewier. 
Ook in de mini varianten.
5,95 nu: 4,76

Pedigree hondensnacks
Verpakking à 28 stuks kauwkluiven in 
Mini 7,09 nu: 5,95
Medium 8,19 nu: 6,95
Maxi 11,19 nu: 8,95

Flamingo hondenspeelgoed
Interactief speelgoed met rubberen dekseltjes 
en “push-to-open” deksel. 

 met antislip rubberen voetjes 

Met 2 kleppen, 27,5 x 21,5 x 5 cm.
17,45 nu: 12,95

Met 1 klep, 24 x 18,5 x 5,2 cm.

Flamingo poepzak- 
/ snackhouder
Met deze houder zijn de poepzakjes 
altijd binnen handbereik. Met karabijn-
haak en groot opbergvak met rits. 
In bruin en beige, incl. 15 zakjes.
Poepzakhouder 8,95 nu: 7,16
Rol à 15 zakjes 0,79 nu: 0,63

51,95

3737,,9595

Flamingo likmat
Slowfeeder van silicone die je met zuignappen 
vast kunt zetten. Kan gevuld worden met pasta, 
snacks of natvoer. In de maten S, M en L.

 vaatwasmachinebestendig

Flamingo hondenspeelgoed
Grote pluche knuffels met 
trektuig die door het hele 
lijf loopt. In de uitvoeringen: 
Uil bruin en Koala grijs.

99,,9595

13,45

55,,9595

nu vanaf
7,09

Belmondo hondenvoeding
vital natural happiness
Alu cup à 150 g. smakelijke paté in de varianten: 
Kip, Rund en Lam.
Per stuk: 0,55

Pedigree hondensnacks
Zakje à 70 g. overheerlijke Ranchos snacks in de varianten: Kip en Rund.
Of zakje à 60 g. Slices Rund of Sticks Kip.

Bijv. zakje à 60 g. Sticks Kip.
1,99 nu: 1,59

20%20%
kortingkorting

20%20%
kortingkorting

20%20%
kortingkorting

Pedigree hondenvoeding
Doos à 12 x 100 g. maaltijdzakjes 
voor de hond in diverse varianten. 

33,,7575

4,49

66,,9595

nu vanaf
8,25

Royal Canin hondenvoeding
Zak à 500 g. - 15 kg droogvoeding 
in alle Puppy en Junior varianten.

(M.u.v. rasspecifiek)

Bijv. zak à 10 kg
Medium Puppy.
54,45 nu: 46,28

 

Grandorf hondenvoeding
Zak à 1 - 12 kg droogvoeding voor honden 
in alle varianten. Of blikvoeding à 400 g. in 
alle varianten.

Bijv. zak à 1 kg 4 Meat & Brown Rice.
10,50 nu: 9,45

10%10%
kortingkorting

10+210+2
gratisgratis

Fokker hondenvoeding
Zak à 2,5 kg Nutri-Fit droogvoeding 
in de Adult varianten: S, M en L.

Belmondo hondenvoeding
vital natural happiness

 smaakvolle voeding
 boordevol dierlijke eiwitten
 ondersteunt de gezondheid

Zak à 12 / 14 of 18 kg
droogvoeding 
in alle varianten.

2121,,9595

24,95 - 26,95

13,75 - 14,75

1111,,959515%15%
kortingkorting



 Altijd het grootste assortiment

Hill’s hondenvoeding
Zak à 1,5 kg droogvoeding 
in diverse Small en Mini varianten.

Bijv. Adult Small 
en Mini lam & rijst.
14,25 nu: 11,40

Milbemax ontwormingstabletten 
Voor hond en kat, in diverse varianten. 

Bijv. kauwtabletten hond klein 
/ puppy 1 - 5 kg 4 tabletten.

9,95 nu: 7,96 

Smolke hondenvoeding
Zak à 3 kg droogvoeding 
in diverse varianten.
Per stuk: 13,99 - 18,99

20%20%
kortingkorting

Emax CSI urine
CSI Urine draagt bij aan het verwijderen van vlekken 
en geuren door ze op moleculair niveau af te breken.
Dit zorgt ervoor dat niet alleen de vlek is verwijderd, 
maar dat het huisdier het ook niet meer kan ruiken. 
Hierdoor wordt opnieuw markeren voorkomen.

 milieuvriendelijk
 biologisch afbreekbaar

Bijv. spray hond 500 ml. 13,95 nu: 11,16 

20%20%
kortingkorting

Prins 
diepvriesvoeding
TotalCare diepvriesvoeding  
voor honden en katten 
in alle varianten.

Eukanuba hondenvoeding
Zak à 12 kg droogvoeding voor honden 
in diverse varianten.

(M.u.v. lam & rijst  

en rasspecifiek.)

3131,,9595

40,95 - 48,95

1+11+1
gratisgratis

Devotion hondenvoeding
Vleesworst à 750 g. in de varianten: 
Kip, Kip-Rund en Kip-Kalkoen. 
Geschikt als complete maaltijd, gezonde 
beloning of handig bij het toedienen
van medicijnen. Per stuk: 3,19

5+15+1
gratisgratis

Farm Food hondenvoeding
Zak á 4 of 15 kg droogvoeding in Classic, 
Zalmolie, Schaap en Glutenvrij.
18,50 - 56,95

* Bij 4 kg 1 zakje à 250 g. rund.

 Bij 15 kg 3 zakjes à 250 g. rund.

met met 
gestoomde gestoomde 

voeding voeding 
gratis gratis **

Devotion hondenvoeding
Zak à 12 kg hoogwaardige premium 
droogvoeding in alle varianten.

Bijv. zak à 12 kg Adult large kip & rijst.
39,95 nu: 31,96

20%20%
kortingkorting

Renske hondenvoeding
Kuipje à 95 g. voeding in diverse varianten. 
Per stuk: 1,30

1+11+1
gratisgratis

15%15%
kortingkorting

20%20%
kortingkorting

Fins & Fur hondenmand
Model: LouLou. In de kleuren: donkergrijs, 
lichtgrijs, lichtroze, beige en petrol green. 
In 50, 70 en 90 cm. 

Bijv. donkergrijs 70 cm.
39,95 nu: 33,96

OP=OP!

20%20%
kortingkorting

Emax PetBox
vlooien- en tekenbestrijding
Met PetBox is jouw hond of kat 
tot 3 maanden beschermd tegen vlooien, 
teken en wormen. 

Bijv. Hond 2-10 kg 
20,50 nu: 16,40

20%20%
kortingkorting

VITALstyle hondenvoeding
Zak à 2,5 / 3, 4 of 5 kg droogvoeding in diverse varianten. 

Bijv. zak à 5 kg Adult.
22,95 nu: 18,36

gratis gratis 
koeltaskoeltas**

* Bij aankoop van 2 stuks Prins hondenvoeding. Maximaal 1 tas per klant.



15%15%
kortingkorting

Royal Canin kattenvoeding
Zak à 400 g. - 10 kg. in alle Kitten en 
Mother & Babycat varianten.

(M.u.v. rasspecifiek)

Bijv. zak à 2 kg Kitten.
19,95 nu: 16,96

Grandorf kattenvoeding
Blik à 70 g. of zak à 400 g. - 2 kg 
droogvoeding in diverse varianten. 
Bijv. zak à 2 kg Turkey & Brown Rice.
20,95 nu: 18,86

10%10%
kortingkorting

Flamingo kattenmand
Mand Corno is afgewerkt met zachte 
teddy binnenin. 55 x 20 cm. 
57,85 nu: 49,95

In slaapzak Corno kan je
kat zich heerlijk verstoppen 
om een dutje te doen.
55 x 35 cm.

Sheba kattenvoeding
Overheerlijke kattenvoeding 
in diverse varianten.
Per stuk: 0,69 - 5,09

20%20%
kortingkorting

Flamingo kattentoilet 
Kattentoilet Loki is makkelijk in gebruik en 
onderhoud. De bovenkant maak je vast aan 
de onderbak met een kliksysteem.

 koolfilter en kattenbakschepje inbegrepen
 makkelijk te verplaatsen met handvat

M 38 x 50 x 37 cm 26,50 nu: 21,20
L 44 x 58 x 42 cm 39,50 nu: 31,60

Smølke 
kattenvoeding
Zak à 2 kg droogvoeding 
in diverse varianten. 
Per stuk: 15,49 - 19,49

1+11+1
gratisgratis

8+28+2
gratisgratis

2323,,9595

29,50

Biokat’s 
kattenbakvulling
Zak à 18 liter 
in de varianten: 
Classic en 
Classic Fresh.
Per stuk: 11,99 - 12,29

 het juiste advies

1818,,9595
2 voor2 voor

Iams kattenvoeding
Zak à 2,7 kg droogvoeding voor katten. 
In de varianten: Naturally Adult Lam 
en Naturally Adult Zalm.

Zak à 3 kg 
droogvoeding 
in alle varianten.

1212,,9595

15,99 - 17,99

25%25%
kortingkorting

Devotion 
kattenvoeding
Zak à 3,5 kg hoogwaardige 
premium droogvoeding in 
alle varianten.
22,95 nu: 17,21

Radiatorhangmat
Model: Bella. In de kleuren: grijs, 
zwart, blauw, spots en giraffe.

OP=OP!1111,,9595

13,95 - 14,95

Catsan kattenbakvulling
Zak à 20 liter Hygiene Plus 
kattenbakvulling.

88,,9595

11,49

Topper 
kattenvoeding
Zak à 10 kg droogvoeding 
in de varianten: 
adult melange mix, 
adult multi mix en 
adult variety mix.

1515,,9595

18,95 - 21,95

ONE kattenvoeding
Zak à 3 kg overheerlijke droogvoeding 
voor de kat. In alle varianten.

Bijv. Adult kip & volkoren granen.
14,49 nu: 12,32

15%15%
kortingkorting



ESVE konijnen- en 
knaagdiersnacks 
Verpakking à 100 g. Mixxie’s 
in diverse varianten. Een 
gezond tussendoortje met 
belangrijke voedingstoffen 
die de spijsvertering 
bevorderen.

Flamingo vogelspeelgoed
Creëer een natuurlijke look in de vogelkooi 
met deze hangers in natuurtinten. 
Birma Strip. 16,45 nu: 13,16
Duma Hippie. 15,45 nu: 12,36

Of ga voor kleurrijk vogelspeelgoed Rainbow Chi. 
19,95 nu: 15,96
En Papyr Net, vooral geschikt voor papegaaien en andere 
grotere vogelsoorten zoals bijv. kaketoes en valkparkieten. 
25,95 nu: 20,76

Topper visvoeding 
Pot à 100 ml voeding voor vissen in alle varianten.
Bijv. Goudvis vlokken. 2,65 nu: 2,12

Beaphar knaagdiersnacks
Doos à 150 g. knabbelsticks. Een verwennerij 
voor konijnen en knaagdieren. 
3,30 nu: 2,64

20%20%
kortingkorting

22,,2525

2,95

33,,9595

5,29

20%20%
kortingkorting

Konacorn vogelvoeding
Pindakaas sticks zijn een voedzame 

aanvullende voeding voor de vogels in de tuin.

Hang de stick op met behulp van de houder 

uit het startpakket. Bestaande uit 2 pindakaas 

sticks en de houder. 7,49 nu: 6,95

Losse sticks à 450 g. als navulling.

Konacorn 
vogelvoeding
Pot à 1 liter vlokreeftjes, 

insectenmix of meelwormen

om bijv. te mengen door het

strooivoer voor de 

buitenvogels.

 altijd topkwaliteit

22,,5050

2,95

Tiny Friends Farm
bodembedekking
Natuurlijke bodembedekking.
Zak à 17 liter Supasoft 
4,49 nu: 3,82
Zak à 15 liter Eco Bedding 
11,99 nu: 10,19

15%15%
kortingkorting

birma strip

50 cm

papyr net

45 cm

rainbow chi

55 cm

duma hippie

40 cm

Superfish aquarium
Model: Start 30 of Start 50 Tropical Kit.
In zwart en wit. Inclusief accessoires.
Start 30, 36 x 22 x 37 cm.
71,99 nu: 61,19
Start 50, 48 x 28 x 42 cm.
94,99 nu: 80,74

15%15%
kortingkorting

SuperFish aquarium
Model: Start 70 Tropical Kit.
Complete starterkit met energiezuinige 
LED-verlichting, binnenfilter en handige 
accessoires. In zwart en wit. 
Afmeting: 58 x 30 x 45 cm.
119,99 nu: 101,99

15%15%
kortingkorting

20%20%
kortingkorting

Voor kippen,Voor kippen,
reptielen reptielen 
en vissen!en vissen!

Flamingo knaagdierhuis
Houten knaagdierhuis Vista waar de 
hamster in kan schuilen of op kan klimmen.
46 x 33 x 16 cm.

24,50 

 nu: 19,95 



Renske kattensnacks
Pot à 100 g. gezonde beloning snoepjes voor de kat in 
de vorm van een hartje. In de varianten: Kip oregano, Kip 
broccoli, Eend en Zalm.

Jumper heeft meer dan 80 voordeel vestigingen door heel Nederland!

WWW.JUMPER.NL /JUMPERNL
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 27-09-2021 t/m zondag 10-10-2021.

Landman hondensnacks
Zak à 400 g. eendfilet.
9,25 nu: 6,95

Zak à 6 stuks 
Combistaaf 
kip/vis à 25 cm.

Gourmet kattenvoeding
Multipack à 4 x 40 g. 
overheerlijke Soup voor je kat. 
In de varianten: Kip en Tonijn.

Schesir kattenvoeding
Duopak à 2 x 40 g. Petit Delice complete 
voeding voor katten in diverse varianten.
Per stuk: 2,49

Flamingo kattenspeelgoed
Roller Crazy Bridge kattenspeelgoed. 

De ronddraaiende veren stimuleren 

het jachtinstinct van je kat. 

In het donker stopt het speeltje 

automatisch met draaien dankzij 

de lichtsensor.

Adventuros 
hondensnacks
Zakje à 90 g. overheerlijke 
hondensnacks. In de varianten: 
Hert, Kalkoen en Buffel.
Of Wild Chew snacks met zachte 
buitenlaag in S, M en L.
Per stuk: 2,49

Dentalife kattensnacks
Zakje à 40 g. knapperige snacks die helpen het gebit 
te verzorgen. In de varianten: zalm en kip.

Fins & Fur kattentoilet
Model: Charlie. In grijs of bordeaux. 
54,5 x 39 x 39 cm.

 met filter
14,95 nu: 11,96

SmartBones hondensnacks
Zakje à 3 stuks onweerstaanbare 
Grill Masters BBQ kauwsnacks in de 
varianten: Pork Chop, Lamb Chop, 
Chicken Leg en T-Bone.
9,99 nu: 8,99

ESVE konijnen-, 
knaagdier en vogelvoeding
Pet Bouqet is een smaakvolle mix 
van gedroogde planten en kruiden.
In diverse varianten voor konijnen en 
knaagdieren. 3,59 nu: 2,95

Of Pet Bouqeut koker, een smaakvolle 

aanvullende mix voor volière vogels.

Vitakraft kattenvoeding
Blikje of alu kuipje à 85 g. Poésie in alle varianten: 
Mousse en Creation. Of doos à 6 x 85 g. blikjes voor de kat.
Per stuk: 0,79 - 0,89

Flamingo kattenmand
De zijwanden van mand Amadeo maken een knisperend 
geluid en de binnenkant is afgewerkt met zacht teddy. 
In grijs/bruin, 30 x 40 cm.

Nieuwsbrief 
Wil je op de hoogte gehouden 
worden van alle speciale 

aanbiedingen, evenementen of het 
laatste nieuws van Jumper? Meld je 
dan aan voor onze nieuwsbrief via: 
www.jumper.nl/nieuwsbrief

Kijk op www.jumper.nl 
voor een vestiging 
bij jou in de buurt.

NIEUW!
HOUTEN

A’DAM
MOLUKKENSTRAAT

HAARLEM

NIEUW!

NIEUW!

33,,9595

6,19

33,,4949

3,99

22,,4949

2,99

11,,1919

1,59

33,,9595

5,50

44,,0000
2 voor2 voor

NIEUW!

NIEUW!

NIEUW!

10%10%
kortingkorting

5+15+1
gratisgratis

2121,,9595

25,95

20%20%
kortingkorting

NIEUW!

2222,,9595

33,50

33,,9999
6 voor6 voor
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