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Bij ons bent
u in veilige handen!

www.killgerm.nl

Benelux Nieuwsbrief
Hierbij ontvangt u onze nieuwsbrief van DECEMBER 2016
met het laatste nieuws uit onze branche.
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Naar aanleiding van het succes van onze AF
Snappa muizenkist met inspectiegleuf en
de stijgende vraag naar een gelijkaardige
mogelijkheid voor de rattenkisten, heeft
Killgerm in het afneembaar deksel van de AF
Atom rattenkist een markering voorzien die de
mogelijkheid biedt om met een scherp mes of
schroevendraaier een inkeping en zodoende
een inspectiegleuf te creëren.
De markering voor de inspectiegleuf is reeds toegevoegd aan alle
AF Atom rattenkisten. Het artikelnummer van de AF Atom blijft
ongewijzigd (code 209-000003).
Het is bovendien mogelijk om optionele felgekleurde kabelbinders
bij ons aan te schaffen waarmee u snel en eenvoudig vanop afstand
kunt zien of een klapval al dan niet is afgegaan.

Tips voor gebruik van de kabelbinder en klapval in de AF
Atom rattenkist:
De felgekleurde kabelbinder dient aan de metalen stang van de
klapval (zoals bv. Snap-E-Rat of Victor Powerkill Rat) aangebracht te
worden.
Wanneer de klapval in de lokaaskist op scherp gezet wordt, dient de
kabelbinder door de voorgesneden inspectiegleuf door het deksel
te gaan, waardoor duidelijk zichtbaar is dat de klapval op scherp is
gezet.
Wanneer de klapval is afgegaan, zal de kabelbinder door de
inspectiegleuf naar binnen getrokken worden zodat duidelijk
zichtbaar is dat de klapval is afgegaan.
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CERTIFICERING BUITENGEBRUIK
RODENTICIDEN (NEDERLAND)

REMINDER: 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.
De certificering is gebaseerd op het door het Ctgb en ILenT
goedgekeurde handboek “Beheersing rattenpopulaties rondom
gebouwen en opslagplaatsen” (HBR): handboek, versie 2.0 waarin
ook de positie van de agrariër duidelijk is beschreven.
Wij raden u aan om onderstaande stappen te ondernemen indien
u vanaf 1 januari 2017 nog rodenticiden buiten wenst te blijven
gebruiken:
Aanmelden voor certificering via Stichting KPMB:
AANVRAAGFORMULIER BEDRIJFSREGISTRATIE
STAP VOOR STAP:
1. Toepassingsgebied van het bedrijf bepalen
2. Op basis van het toepassingsgebied vaststellen welke modules van
toepassing zijn
3. Aanvraagformulier bedrijfsregistratie invullen en insturen
4. Keuze maken voor een certificerende instantie (CI)
5. Eigen handboek opstellen, waarmee aantoonbaar conform de
normvoorschriften gewerkt wordt
6. Auditdatum vastleggen
7. Kopie van het certificaat versturen naar stichting KPMB.
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, raden wij u aan om contact op te nemen met de Stichting KPMB:
Tel: +31 (0)182 750 377
kpmb@kpmb.nl
www.kpmb.nl
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NIEUW: “MULTI-TUNNEL” KARTONNEN MUIZEN- EN
RATTENTUNNEL
Sinds kort hebben wij ons assortiment uitgebreid met een nieuw en
innovatief product genaamd de “Multi-Tunnel”, een allround kartonnen
tunnel die plaats biedt aan ofwel 4 Snap-E-Mouse muizenklemmen of
1 Snap-E-Rat rattenklem.
Deze kartonnen tunnels zijn standaard bedrukt met de waarschuwing
“Let op! Bevat klapvallen! Niet aanraken!” in diverse talen (Engels,
Frans, Duits, Nederlands, Spaans, Pools...).
Afmetingen (H x B x D):
Multi-Tunnel RAT: 8,5 x 47 x 10,5 cm
Multi-Tunnel MUIS: 10,5 x 47 x 8,5 cm
Productcode: 205-000190
De Multi-Tunnels zitten verpakt per 25 stuks. Voor meer informatie
omtrent prijzen en voorwaarden kunt u het beste contact opnemen met
uw Accountmanager.

BELANGRIJK: AANPASSINGEN
ETIKET SOLFAC VLOEIBAAR
(9701 N)

Het Ctgb heeft recent het etiket
van Solfac Vloeibaar aangepast. De
producten met oude etiketten mogen
worden verkocht tot 5 februari 2017 en
nog worden opgebruikt tot 5 augustus
2017.
Met het nieuwe aangepaste etiket mag Solfac Vloeibaar
nog uitsluitend worden toegepast als middel ter
bestrijding van vliegen in verblijfplaatsen voor
dieren, alsmede bloedluis en piepschuimkever in de
pluimveehouderij. Het vee kan tijdens de toepassing in
de stal blijven, er mag echter niet rechtstreeks op de
dieren worden gespoten.

Enkele alternatieven voor het wegvallen van de toepassingsgebieden
van Solfac Vloeibaar staan hieronder vermeld.
PRODUCT

SOORT PLAAGDIER

TOEPASSING

FICAM W
13205 N

alle kruipende en
vliegende insecten

loze ruimten, bedrijfsruimten, opslagplaatsen,
verblijfsruimten (incl.
verblijfsruimten met 0-4
jarigen)

K-OTHRINE WG250
13522 N

alle kruipende en
vliegende insecten

loze ruimten, bedrijfsruimten, opslagplaatsen,
verblijfsruimten (incl.
verblijfsruimten met 0-4
jarigen)

QUICKBAYT SPRAY
13116 N

alleen vliegen

opslagplaatsen, dierverblijven en verblijfsruimten
met 0-4 jarigen

Bron: Bayer CropScience

Toepassingen in opslagplaatsen en bedrijfsruimten
zoals fabrieken, keukens, kantoren, aan boord van
schepen, in woon- en andere verblijfsruimten, lege
graansilo’s en vuilstortplaatsen komen hiermee te
vervallen. Het nieuwe etiket is heel specifiek over
de doelwit insecten, alleen vliegen, bloedluis en
de piepschuimkever mogen worden bestreden.
Het bestrijden van kakkerlakken, bedwantsen,
huiskrekels, vlooien en andere kruipende insecten
komen te vervallen.
Klik HIER voor het nieuwe wettelijke
gebruiksvoorschrift en gebruiksaanwijzing.
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KILLGERM INFODAGEN 2017

SAVE THE DATE!

WOENSDAG 19 APRIL – VAN DER
VALK HOTEL DE CANTHAREL
(APELDOORN)
DONDERDAG 20 APRIL – KONING
WILLEM II STADION (TILBURG)

DECEMBER 2016

Meer informatie betreffende het dagprogramma, de sprekers en de
standhouders zal begin januari 2017 bekendgemaakt worden. Houd
daarom onze nieuwsbrieven, website en sociale media goed in de gaten!
Ontvangt u onze nieuwsbrieven (nog) niet maar wenst u zich wel aan te
melden? Stuur dan een berichtje naar marketing-benelux@killgerm.com
en dan zorgen wij dat u geen enkele update mist!
Groeten van het Killgerm Team
www.killgerm.nl
facebook.com/killgermbenelux
twitter.com/killgermbenelux

De Killgerm Infodagen is een tweedaags evenement voor alle
Pest Control Professionals die op de hoogte willen blijven van de
laatste nieuwe ontwikkelingen en relevante thema’s binnen de
plaagdiermanagementbranche. De dagen worden gevuld met
interessante lezingen over diverse onderwerpen die met ons vakgebied
te maken hebben. Tijdens de pauzes krijgen de bezoekers de
gelegenheid om een 15- à 20-tal stands van fabrikanten, toeleveranciers,
opleidingsinstituten en brancheverenigingen te bezoeken. Na
afloop kunnen de deelnemers een toets afleggen om bij goed
resultaat nascholingspunten (of dagdelen) bij te schrijven voor hun
vakbekwaamheidsdiploma.
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NIEUW BIJ KILLGERM
GOODNATURE TRAP
Met deze innovatieve automatische
val lost u een hardnekkig muizen- of
rattenprobleem op zonder gebruik
te hoeven maken van giftige
bestrijdingsmiddelen.
De val is ontworpen om knaagdieren snel en effectief uit te schakelen,
door ze met een niet-giftig lokaas naar het vangreservoir te lokken en ze
door middel van perslucht op een accurate, humane en snelle manier
te doden. Het dode knaagdier valt op de grond, de val stelt zichzelf
automatisch weer op scherp en is klaar om het volgende knaagdier aan
te pakken!
De val wordt standaard geleverd inclusief een CO2-patroon en een nietgiftige attractant. Deze kunnen tevens separaat besteld worden.
Voor meer informatie kunt u steeds contact opnemen met uw
Accountmanager.
http://www.killgerm.nl/onlinecatalogus/goodnature-trap
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Slim knaagdieren monitoren
met de modernste sensortechnologie van Xignal

•
•
•
•
•

24/7 online monitoren
kostenbesparend
past in IPM-protocol
LoRa-technologie
Gratis basisabonnement

detect

De digitale muizen- en rattenval van Xignal met intelligente
sensoren is dé oplossing voor nu en in de toekomst.
Slim en duurzaam plaagdiermanagement!
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www.xignal.com
Voor meer informatie kunt u steeds uw Accountmanager
contacteren of een kijkje nemen op www.xignal.com
Adv_xignal_A5liggend_V2.indd 1

NIEUWE SALES MANAGER
BIJ PESTWEST
TEDDIE DIMITROVA

12-10-16 12:40

Wat hebben een opleiding rechtsgeleerdheid bij de beroemde
Universiteit van Freiburg, een masteropleiding elektrische
energietechniek in Bulgarije en de verkoop van elektrische
apparatuur met elkaar gemeen? Het lijkt op het eerste gezicht een
ongewone combinatie, maar voor de nieuwe Sales Manager van
PestWest voor de Duitstalige landen is deze mix buitengewoon
perfect. Na 7 jaar in het zonnige zuiden van Duitsland en een
tussenstop in Bulgarije, zijn we blij dat Teddie nu deel uitmaakt
van de PestWest-familie. In de afgelopen 10 jaar werkte ze als
Sales Manager in de energie-industrie, waar ze nauw heeft
samengewerkt met Duitse ondernemingen.
Teddie zal voornamelijk in contact staan met ons zusterbedrijf
Killgerm GmbH in Neuss en de Duitstalige klanten in Duitsland,
Oostenrijk en Zwitserland maar zal ongetwijfeld ook af en toe
haar opwachting maken tijdens onze Benelux events zoals de
Infodagen en de Benelux Pest. Wij wensen Teddie alvast veel
succes met haar nieuwe rol als International Sales Manager (DACH
region) bij PestWest!
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KILLGERM WENST AL HAAR
RELATIES ALVAST EEN ZEER FIJNE
EINDEJAARSPERIODE TOE.
Onze kantoren zullen tijdens deze periode gewoon geopend zijn,
met uitzondering van maandag 26 december.

Orders geplaatst op vrijdag 23 december vóór 15u00 worden dezelfde dag nog
verwerkt voor uitlevering op dinsdag 27 december (mits voorradig).
Orders geplaatst op vrijdag 23 december na 15u00 worden op dinsdag 27
december verwerkt voor uitlevering op woensdag 28 december (mits voorradig).
Alvast veel dank voor uw begrip en... prettige feestdagen!!!
Warme groeten van het Killgerm Team

Killgerm Benelux n.v. - Koeybleuken 12, 2300 Turnhout (B)
t +32 (0)14 44 22 70 f +32 (0)14 47 93 48 e verkoop@killgerm.com
www.killgerm.be

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

