
Goede diervoeding die diervriendelijk is ontwikkeld 

Bij producenten in Engeland en Amerika, waarvan wij weten dat zij niet direct of indirect op 

dieren laten testen, hebben wij gevraagd naar verkooppunten in Nederland. 

 

Enkele van deze producenten zijn: 

 Gilpa, is een onderdeel van Gilbertson & Page Ltd. Verkrijgbaar via Renske 

Natuurlijke Diervoeding. Dit kan alleen door hen te bellen of te e-mailen. Tel. 

0485-316491. E-mail: info@renske.nl.  

 Dodson & Horrel Ltd. Dit produkt is verkrijgbaar bij Jordens Hippo BV, De 

Meertenhoof, Baexemerweg 40, 6096 AR Grathem. Tel: +31 475 459 047. E-

mail: jordens@bit.nl. Website van het 

hoofdkantoor: www.Dodsonandhorrell.com.  

 Vegedog en Vegecat (Vega-Life van Harbingers of a New Age), Postbus 7301, 

2701 AH ZOETERMEER. Tel: 079-342 45 66. Hun website: www.vega-life.nl. Dit is 

een webwinkel, alles is dus alleen online te bestellen.  

 Roger Skinner Ltd. Het produkt is alleen voor honden, onder de naam 

Skinner’s. Verkrijgbaar via Wim Reinders, Abbotsross Labradors. Adres: Noord 

Oosterweg 2, 7786 BG Den Velde. Tel: 0524-562340.  

 Snack Attack kluiven, van Unipet International Ltd. Gaat dus alleen om kluiven 

voor honden. Verkrijgbaar bij alle zaken van Pet’s Place en Dierenland. Ook 

winkels die zijn aangesloten bij een groothandel die ‘Discus’ (o.i.d.) heet. 

Andere diervoeder producenten, bekend in Nederland, die niet direct of indirect testen 

laten uitvoeren op dieren zijn: 

 Biofood, te vinden op de website www.biofooddiervoeding.nl. De 

verkoopadressen zijn per provincie ingedeeld. Ook staat er veel informatie 

over het produkt en de samenstelling. Produkten voor hond en kat. Adres: 

Bakboord 2, 9206 BL Drachten; Tel: 0512-541920. E-

mail: info@biofooddiervoeding.nl.  

 Ecofood, eveneens te vinden op de website www.biofooddiervoeding.nl. De 

verkoopadressen zijn per provincie ingedeeld. Produkten voor hond en snacks 

en milk voor de kat. Adres: Bakboord 2, 9206 BL Drachten; Tel: 0512-541920. E-

mail: info@biofooddiervoeding.nl.  

 Yarrah, website www.yarrah.com. Op deze website kan naar specifieke 

landen gesurfd worden. Zij produceren produkten voor hond en kat. Op de 

Nederlandse site staat meer informatie en staan ook verkoopadressen. Er kan 

ook online besteld worden. Adres: Postbus 448, 3840 AK Harderwijk. Tel: 0341-

439850. Of: 0800-0YARRAH / 0800-092 77 24. E-mail: info@yarrah.com.  

 Catdog natuurlijke diervoeding speciaalzaak. Produkten voor hond en kat. 

Alleen online webwinkel. www.catdog.nl. Tel: 023 527 11 53. E-

mail: info@catdog.nl Postadres: Zijlweg 2, 2051 BB Overveen. 

Bron: Peta.nl  

 

Meer informatie: 

https://woezelshop.wordpress.com/2012/04/26/eet-uw-huisdier-dierenleed/    
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