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AniDis
Groothandel
voor diervoeding en -benodigdheden

Totaalgroothandel voor diervoeders en -benodigdheden
AniDis heeft een assortiment dat meer dan 4.500 specialistische producten voor huisdieren omvat. De kwaliteitsvoeders die AniDis aanbiedt zijn voornamelijk van fabrikant
Versele-Laga, een van West-Europa’s grootste huisdiervoederfabrikanten.

Versele-Laga
Versele-Laga is al meer dan 40 jaar actief in de voeding voor
huisdieren en beschikt over jarenlange knowhow in het fabriceren
van hoogwaardige, wetenschappelijk samengestelde dierenvoeding
en -snacks. Voor het steeds verder ontwikkelen van kwaliteitsvoeders beschikt Versele-Laga over een eigen team gespecialiseerde
dierenartsen en nutritionisten.

AniDis heeft vestigingen in Dedemsvaart en in Maastricht en
beschikt daarmee in totaal over 10.000 m2 logistieke ruimte.

Dankzij een eigen Pet Research Center en voortdurend onderzoek

Hierdoor zijn snelle leveringen aan klanten gewaarborgd.

in samenwerking met universiteiten en binnen- en buitenlandse

AniDis levert alleen aan specialistische verkooppunten, zoals

topkwekers, ontwikkelt Versele-Laga er steeds nieuwe producten

dierenspeciaalzaken, tuincentra en doe-het-zelfzaken.

en/of verbeterde producten. De voeders worden vervolgens in
eigen fabrieken geproduceerd in onder meer België, Frankrijk,
Hongarije en China.

Goede informatie
AniDis communiceert als een van de weinige groothandels zowel
B2B als B2C. De communicatie naar de detailhandel geeft AniDis

Het assortiment omvat onder andere vogelvoeders (hierin is

onder andere vorm via

Versele-Laga Europees marktleider), hondenvoeders, kattenvoeders,

de website www.anidis.nl,

visvoeders, hobbydieren- en paardenvoeders. Voor duiven biedt

terwijl de groothandel met

Versele-Laga zeer specifieke voeders (hierin is Versele-Laga wereld-

de eindconsument com-

leider). Onder het kwaliteitslabel ‘Oropharma’ brengt Versele-Laga

municeert via de ‘goed

tot slot een ‘Health&Care-’ of ‘verzorgingslijn’ op de markt.

nieuws voor dieren-krant’.
Deze eigen uitgave

Waar te zien?

is te bekijken op

Op de Belgische vakbeurs Anido op 7 en 8 februari 2010 kunt

de website

u kennismaken met Versele-Laga en AniDis (standnr. 517). Ook

www.goednieuws-

kunt u een bezoek brengen aan de website: www.versele-laga.com

voordieren.nl
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AniDis Maastricht
Punterweg 16 • 6222 NW Maastricht
T: 043-3632777 • F: 043-3631900

AniDis Dedemsvaart
Marconistraat 5 • 7701 SJ Dedemsvaart
T: 0523-238500 • F: 0523-238505

Versele-Laga NV
Kapellestraat 70 • B-9800 Deinze
T: +32 (0)9-3813200 • F: +32 (0)9-3868513

