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Bij ons bent u
in veilige handen!
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www.killgerm.nl

Hierbij ontvangt u onze nieuwsbrief van AUGUSTUS 2016 met
het laatste nieuws uit onze branche.

CERTIFICERING - BEHEERSEN
VAN RATTENPOPULATIES
OM GEBOUWEN EN
VOEDSELOPSLAGPLAATSEN (NL)
LET OP: vanaf 1 januari 2017 dient u, als professioneel
plaagdierbestrijder in Nederland, gecertificeerd
te zijn indien u buiten (om gebouwen en
voedselopslagplaatsen) rodenticiden wenst te blijven
gebruiken.
Dat heeft de overheid zo bepaald en dit is geregeld door het Ctgb
via het wettelijk gebruiksvoorschrift (WG).
Voor de tussenliggende periode is een overgangsregeling
vastgesteld.
Om tot een goede uitvoering te komen is de Stichting
KPMB gevraagd om op te treden als onafhankelijk
schemabeheerder.
De certificering is gebaseerd op het door het Ctgb en ILenT goedgekeurde
handboek “Beheersing rattenpopulaties rondom gebouwen en
opslagplaatsen” (HBR), dat is opgesteld door de branchevereniging
NVPB. In februari 2016 zijn aanpassingen in het handboek goedgekeurd
door het Ctgb en ILenT (handboek, versie 2.0) waardoor ook de positie
van de agrariër duidelijk is beschreven.
Het Certificatieschema Rattenbeheersing versie 2.2 vindt u hier en het
Interpretatiedocument Rattenbeheersing versie 2.2 vindt u hier.
Invulling overgangsperiode
De door de overheid vastgestelde overgangsregeling met
einddatum is duidelijk. Als u als bedrijf de mogelijkheid wenst te
behouden om anticoagulantia om gebouwen toe te passen, dan
moet u reeds opgenomen staan in het register van de Inspectie
Leefomgeving en Transport (ILT) én uiteraard volgens de
gebruiksvoorschriften te werk gaan. Dit houdt onder andere in dat
de rattenbeheersing geheel is gebaseerd op de principes van IPM.
Na 1 januari 2017 mag het middel alleen buiten worden toegepast
door bedrijven die daadwerkelijk gecertificeerd zijn en
opgenomen staan in het register van de Stichting KPMB. Voor
bedrijven, die om praktische redenen dan nog niet beschikken over
het certificaat, geldt dat zij moeten aantonen een overeenkomst met
de stichting KPMB en een erkende certificerende instantie te zijn
aangegaan en dat de audit plaatsvindt vóór 1 juni 2017.
Indien u naar aanleiding van bovenstaande informatie nog vragen
zou hebben, dient u contact op te nemen met de Stichting KPMB:
Tel: +31 (0)182 750 377
kpmb@kpmb.nl
www.kpmb.nl
Killgerm Benelux n.v. - Koeybleuken 12, B-2300 Turnhout
f +32 (0)14 47 93 48 e verkoop@killgerm.com
www.killgerm.be
t +32 (0)14 44 22 70

Killgerm Nederland b.v. - Nieuwstraat 51-A, 5126CB Gilze
t +31 (0)76 548 4650 f +31 (0)161 456 912 e verkoop-nl@killgerm.com
www.killgerm.nl

Benelux Nieuwsbrief

AUGUSTUS 2016

Q-CARE HOUTWORMDOOD SL
NIET MEER VERKRIJGBAAR
ALTERNATIEF: EMBALAN
HOUTWORMDOOD 15054 N

Graag willen wij u op de hoogte brengen dat Q-Care Houtwormdood
SL met toelatingsnummer 12834 N niet meer door ons
uitgeleverd kan worden. Dit komt omdat er voor
de toelating van het middel geen herregistratieaanvraag werd ingediend en de toelating werd
ingetrokken. De wettelijke aflevertermijn is
inmiddels verstreken per 31 juli 2016. Wel geldt er
nog een wettelijke opgebruiktermijn tot en met
31 januari 2017.
Uiteraard bieden wij u graag een alternatief middel
aan, te weten Embalan Houtwormdood (25 liter),
met toelatingsnummer 15054 N.
Embalan Houtwormdood is een te verdunnen
middel op basis van permethrin 0,25% en kan zowel
gebruikt worden voor het curatief als het preventief
behandelen van hout onder dak (gebruiksklasse 1 en
2) tegen schadelijke houtaantastende insecten.
Het grote voordeel van Embalan Houtwormdood
zit ‘m in de scherpe prijsstelling en lagere dosering,
waardoor u zowel geld als product bespaart! Voor meer
informatie en prijzen kunt u steeds de productinformatie in onze
Online Catalogus raadplegen of contact opnemen met onze kantoren
of uw accountmanager. NB - Bij het in druk gaan van onze
papieren catalogus 2016 is er een verouderde productomschrijving
van Embalan Houtwormdood opgenomen. Vandaar dat wij u
graag doorverwijzen naar onze online catalogus, waar de correcte
omschrijving te vinden is, of naar het WG op de site van het ctgb.

Het zal u zeker niet ontgaan zijn dat 2016 een heus feestjaar is
voor Killgerm Benelux. Ons 20-jarig jubileum is al meerdere malen
in de kijker gezet, te beginnen met speciale beursaanbiedingen
en bubbels tijdens de Benelux Pest, een gezellig uitje met
overheerlijke hapjes, drankjes, een Killgerm surprise en een
rondvaarttocht in de Biesbosch (het verslag hiervan leest u op de
volgende pagina!) en onze speciale “20e van de maand” acties.
En het feest is nog lang niet gedaan want ook voor het najaar hebben
wij nog een aantal leuke promos en verrassingen voor u in petto. Houd
dus steeds onze mailings, website en Social Media in de gaten! Bent u
nog niet aangemeld op onze mailinglijst maar wenst u onze mailings
wel te ontvangen? Stuur dan een mailtje naar marketing-benelux@
killgerm. com met als onderwerp “Aanmelden mailings”.

SAM
20 JAAR KEN VIEREN WE
ILLGERM
BENELUX

Om onze actuele feestaanbiedingen te raadplegen, kunt u een kijkje
nemen in onze online catalogus!
www.facebook.com/killgermbenelux
www.twitter.com/killgermbenelux
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SAMEN MET KILLGERM OP ZOEK
NAAR B. BEVER - VERSLAG

In het kader van ons 20-jarig jubileum hebben wij een tijdje geleden
een speciale actie op poten gezet waarbij alle klanten uitgenodigd
werden voor een onvergetelijke rondvaarttocht in de prachtige
Biesbosch waar we op zoek zouden gaan naar B. Bever en zijn familie.

Woensdag 20 juli, veruit de meest tropische dag van 2016, was het
zover… Rond 16u30 kwamen de eerste deelnemers aan bij Camping
Hoeve de Bonte Kraai (die recentelijk nog een plaatsje veroverd heeft
in de top 10 van beste campings in West-Brabant!) en een uurtje
later konden we gezamenlijk genieten van het overheerlijke BBQbuffet waarbij het vlees op een speciale “smoker” gegaard werd. Ook
de lekkere mix van groenten, vers brood en pasta met scampi’s viel
goed in de smaak bij alle aanwezigen. Ook niet onbelangrijk: het
gouden gerstenat, dat voor velen een fijne verfrissing bood tegen
de zinderende hitte. Een lekker en stevig begin van de avond,
want tijdens de boottocht zou er geen proviand voorzien worden
door de organisatie in Drimmelen. Gelukkig had Killgerm daar een
oplossing voor: een stevige koelbox (dat tevens als zitje kan dienen!)
met daarin enkele gezonde versnaperingen, een stuk “Killgerm
chocolade” en een herbruikbaar waterflesje. Omstreeks 18u30
vertrokken we, gepakt en gezakt, gezamenlijk per bus naar het
bezoekerscentrum in Drimmelen, waar we kennismaakten met onze
gids, zijn assistente en de kapitein van de boot die ons zo’n
tweeënhalf uur door de Biesbosch zou varen. De gids maakte ons op
een ludieke manier wegwijs in de Biesbosch en deed aan de
hand van een reeks attributen een uitgebreide uiteenzetting
over de leefwijze van de bever en hoe we dit grappige beestje en
zijn soortgenoten konden herkennen. Maar helaas… de bevers
lieten zich niet zien, hoezeer we ook onze uiterste best deden.
“Zit er daar eentje onder die takken? Of misschien ginder, achter
die laaghangende wilgen?”… Misschien hadden de diertjes
gewoon geen zin? Of last van de warmte? Om het dan toch goed te
maken, verscheen er nog een levensgrote bever op de boot
(wisten we ook meteen waarom de gids een assistente bij had!).
Goed voor entertainment van kind’ren groot en klein (zie foto).
Bevers hebben we dus niet gespot, maar het was toch zeker
een geslaagde avond dankzij het mooie weer en het gezellige
samenzijn! Wij hebben er in ieder geval erg van genoten! Voor een
sfeerimpressie kunt u steeds HIER de foto’s bekijken.
Voor het najaar staat er een gelijkaardige activiteit op de
planning. Deze zal uiteraard ook weer met “beestjes” te maken
hebben (we zijn er zelfs zeker van dat we dan wél bevers zullen
zien). Meer informatie volgt binnenkort…
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INTERNATIONALE AGENDA NAJAAR 2016
Een vooruitblik naar enkele belangrijke internationale vakbeurzen
binnen onze branche die dit najaar op de planning staan:
OKTOBER 2016
18 t/m 21 oktober: PestWorld 2016 (Seattle, USA)
http://www.npmapestworld.org
NOVEMBER 2016
2 november: Pesttech (Birmingham, UK)
http://www.npta.org.uk/pesttech
16 t/m 18 november: Parasitec (Parijs, FR)
http://www.parasitec.org
Om op de hoogte te blijven van alle internationale evenementen, kunt
u steeds onze INTERNATIONALE AGENDA raadplegen via
https://www.killgerm.nl/evenementen/internationale-agenda/
Andere nuttige websites:
Pest Control News: https://www.pestcontrolnews.com/pcn_events
Pest Magazine: http://www.pestmagazine.co.uk/en/events-diary

KILLGERM TRAININGEN &
WORKSHOPS
NAJAAR 2016 - ONDER
VOORBEHOUD VAN
AANMELDINGEN
Onderstaande trainingen/workshops staan voorlopig op de planning:
TRAINING VOEDSELVEILIGHEID
Woensdag 19 oktober 2016 – Regio Eindhoven / Tilburg
(exacte locatie volgt spoedig)
Ochtendsessie + examen (CPMV) + lunch
WORKSHOP BASISKENNIS PLAAGDIERBEHEERSING &
(SPUIT) TECHNIEKEN - BELGIË
Woensdag 30 november 2016 – Van der Valk Beveren, België
Ochtendsessie + lunch
Concretere informatie betreffende de inhoud van bovenstaande events
zal binnenkort gecommuniceerd worden. Moest u in de tussentijd nog
vragen hebben, aarzel zeker niet om ons te contacteren.
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