bedriJF in beeld

Pet-Pack.eu: je moet
er maar opkomen
Jeanne en Hans Hormann wonen al twintig jaar in Frankrijk.

moet er maar opkomen. In februari lanceerden

Toen ze daar zagen hoe een goudvis in zijn plastic zakje vanuit

daar kregen we erg enthousiaste reacties.”

de dierenspeciaalzaak naar huis werd vervoerd, dachten ze:

Twee soorten

dat is vast typisch Frans. Hans: “Ik zag hoe die vis in zijn zakje

voor vis, vogel, konijn en kleine knager. De

op de hoedenplank lag te klotsen en toen dat tafereeltje zo
wegreed dacht ik: in Nederland gaat dat vast heel anders.”

“N

we de Pet-Packs tijdens Anido in Kortrijk en

Uiteindelijk kwamen er twee soorten doosjes

blanco variant – de standaard doos – kan voorzien worden van een stempel of sticker van de
winkel. De luxe cadeaudoos heeft het uiterlijk
van een kooitje of aquarium. Hierop kun je
nuttige informatie vermelden over vervoer en

TeksT en foTo: Janine Verschure

verzorging en ook op deze doos kan een stemiet dus”, zegt Jeanne. “Toen
we in Nederland navraag

Onderzoek

Hans en Jeanne begonnen met een grondig

pel of sticker van de winkel. Het LICG heeft
toestemming gegeven om op alle verpakkingen
hun website af te drukken.

deden bij dierenspeci-

onderzoek. Ze belden groothandels en dieren-

De verpakkingen zijn niet puur bedoeld voor, of

aalzaken, leerden we dat

artsen. Ze wilden weten of er behoefte was aan

gericht op kinderen. Jeanne: “Ook volwassenen

zo’n plastic zak ook hier

hun idee, of hun Pet-Pack praktisch uitvoerbaar

vinden het leuk om een dier cadeau te krijgen

de gangbare manier van

was en of het veilig en diervriendelijk was om

in een passende behuizing. We hebben ons

vervoeren is. Zo ontstond ons idee, dat uitein-

delijk leidde tot Pet-Pack.eu”

Tekenen

Vanuit de gedachte dat het vervoer van vissen

dieren in een kartonnen doosje te vervoeren.
“Het plan kwam al snel in een stroomversnelling”, vertelt Hans. “Tijdens onze ‘ontdekkings-

idee eind 2017 definitief tot uitvoering gebracht
en we zijn hartstikke blij dat we dit zelf hebben opgepakt. Pet-Pack is een product waar

reis’ hoorden we heel regelmatig mensen een

behoefte aan is. Wij gaan ons nu eerst richten

beetje vertwijfeld zeggen: ‘Dat daar nog nooit

op Nederland en België en vervolgens is het ’t

vanuit de dierenspeciaal- en aquariumzaak

iemand opgekomen is…’ Pet-Pack is eigenlijk

anders moest kunnen, ging Hans tekenen. “Ik

een heel eenvoudig idee, maar inderdaad: je

plan om Europa te gaan veroveren. Vandaar ook

onze naam: Pet-Pack.eu.” ←

kwam uit op een doos met een vrolijk plaatje
van een vis erop”, vertelt hij. “Met daarin de
gebruikelijke plastic zak die in model blijft
zodat de vis veilig vervoerd kan worden. Dat
doosje staat stabiel in de auto en voor de
winkelier is het ook veel gemakkelijker om te
vullen. Het doosje moest lijken op een gezellig aquarium, dat was het idee. Van daaruit
bedachten we dat het ook leuk zou zijn om
bijvoorbeeld kleine knagers, vogels of konijnen
in een leuk doosje te vervoeren, in plaats van
in een bakje dat een winkelier toevallig nog
heeft liggen.”
“Vaak wordt een dier cadeau gedaan”, zegt
Jeanne. “Dan is het toch raar om met een plastic zakje of een dichtgeplakte kartonnen doos
aan te komen? Wij wilden een mooie en veilige
verpakking maken. Ook vanuit respect voor
het dier. Het is toch veel beter om een levend
wezen te vervoeren in een passend vervoermiddel?”

Hans en Jeanne Hormann

Dibevo
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PET-PACK.EU levert cadeaudozen en transportdozen voor het vervoer
van vissen, knagers, etc. van de dierenspeciaalzaak naar huis.
Pet-Packs die:
* voor het dier veilig en verantwoord vervoer bieden
* voor de klant juiste informatie en representativiteit bieden
* voor de winkelier gemak en reclame bieden
Bezoek onze website www.pet-pack.eu en maak een account aan!
* te bestellen vanaf 15 stuks
* eigen ontwerp mogelijk

pet-pack.eu, de nieuwe norm voor het vervoer van dieren

