Persbericht

Welkoop stopt met de verkoop van knaagdieren en konijnen
Nieuw educatief dierenverblijf geopend
EDE, 24 november 2018 – Welkoop kondigt vandaag aan te stoppen met de verkoop van
knaagdieren en konijnen in alle 149 winkels. Vanuit haar agrarische wortels heeft Welkoop liefde
voor dieren en passie voor buitenleven; hier past de verkoop van dieren in kleine verblijven dan
ook niet meer bij. Er zullen in de winkels van Welkoop nog wel knaagdieren en konijnen te zien en
te beleven zijn. Hiervoor wordt een heel nieuw educatief dierenverblijf, genaamd De Hooibergh,
geopend.
Advies op het gebied van dierenwelzijn
Welkoop heeft dierenwelzijn hoog in het vaandel staan. Het stoppen met de verkoop van
knaagdieren en konijnen is daarom een logische stap. Bert Bargboer, Algemeen Directeur Welkoop
zegt hierover: “ Wij geven onze klanten dagelijks advies op het gebied van dier en welzijn. Een ruim
verblijf voor de dieren hoort hier ook bij. We hebben ons altijd gehouden aan de wettelijke regels
wat betreft de hokken, maar vinden toch dat we knaagdieren en konijnen hiermee niet de beste plek
bieden. Ik ben daarom blij dat we deze keuze hebben gemaakt en een heel nieuw dierenverblijf in
alle winkels gaan openen.”
De Hooibergh
Welkoop blijft, ondanks dat er geen knaagdieren en konijnen meer worden verkocht, wel
onlosmakelijk verbonden met dieren. Welkoop introduceert daarom in elke winkel de Hooibergh:
een gloednieuw dierenverblijf waar dieren de ruimte hebben en waar kinderen dieren kunnen aaien.
De Hooibergh heeft bovendien ook een educatieve rol. Bert Bargboer: “De Hooibergh is de perfecte
plek om kinderen iets te leren over dieren. Wij willen graag laten zien hoe dieren groeien en leven,
maar ook hoe je ze het beste kan verzorgen.” Daarnaast biedt de Hooibergh ruimte voor
logeerdieren van lokale partijen zoals een dierenasiel of kinderboerderij.
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Over Welkoop

Met 149 winkels en een webwinkel is Welkoop hét merk met verstand van tuin en dier. Een breed
assortiment, deskundig advies en service die nét een stapje verder gaat, dat is waar het bedrijf goed
in is. Het assortiment kent vijf hoofdgroepen die ook in de winkels duidelijk herkenbaar zijn: Dier &
Welzijn, Plant & Zorg, Werken in de tuin, Genieten in de tuin en Werkkleding & Schoeisel. In deze
categorieën voert Welkoop producten van A-merken én van eigen labels. De huismerken staan
garant voor een scherpe prijs en uitstekende kwaliteit. Welkoop heeft alles in huis wat mensen nodig
hebben om te genieten van hun tuin en dier.
Beste winkelketen van 2018-2019
Voor de 5e keer op rij is Welkoop verkozen tot Beste Winkelketen van Nederland in de categorie
Dierenspeciaalzaken. Daarnaast is Welkoop ook Beste Winkelketen van Nederland noemen voor de
categorie Tuin, Webshop Tuin en Webshop Dierenspeciaalzaak.

