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Benelux Nieuwsbrief

Hierbij ontvangt u onze nieuwsbrief van JUNI 2015 met het laatste nieuws uit onze branche.

KILLGERMRIWA

INFODAGEN

2015

Wij kijken wederom tevreden terug op een geslaagde 24e editie van onze
KILLGERMRIWA INFODAGEN 2015 van 22 & 23 APRIL

Wij willen graag nogmaals alle aanwezigen bedanken voor hun bezoek, alsook sprekers Dr. Patricia Stevens (Bugalicious / Rijksuniversiteit
Groningen), drs. Thecla Hekker (VUmc), Bruce Schoelitsz (KAD), Harry Viet (PestWatcher) en uiteraard ook onze Dagvoorzitter Frank
Swinkels (PPN) voor hun inzet en enthousiasme.
Voor een sfeerimpressie kunt u steeds onze galerij raadplegen op onze Facebook-pagina: www.facebook.com/killgermbenelux
Kon u er helaas niet bij zijn? Niet getreurd! Wij verwelkomen u graag op één van onze komende trainingen of workshops of op de
volgende editie van Benelux Pest die op DINSDAG 26 APRIL 2016 zal gehouden worden op de nieuwe eventlocatie NH Conference
Centre Koningshof in Veldhoven. Meer informatie omtrent de Benelux Pest volgt binnenkort. U kunt uiteraard ook steeds een kijkje
nemen op de website www.beneluxpest.nl voor de meest actuele informatie.
Heeft u nog vragen of opmerkingen over onze evenementen? Aarzel niet om contact op te nemen met Yvonne Van Gorp of Rinus Van
Zanten via marketing@killgermriwa.com of het nummer +32 14 44 2270

BELANGRIJKE INFORMATIE
HANDBOEK BUITENGEBRUIK NVPB

De NVPB heeft een handboek opgesteld voor het beheersen van rattenpopulaties om gebouwen en
voedselopslagplaatsen. Dit handboek is recentelijk goedgekeurd door het Ctgb en de ILenT en is door de NVPB
gepubliceerd op www.nvpb.org. Hiermee is een belangrijke stap gezet in de verdere professionalisering van het
gebruik van rodenticiden.
Achtergrond
Het handboek is ontwikkeld in het kader van de verplichting voor bedrijven om per 1 januari 2017 gecertificeerd te
zijn voor het buitengebruik van rodenticiden. Het handboek bevat een eenduidige werkwijze voor het beheersen van
rattenpopulaties buiten gebouwen. De beginselen van Integrated Pest Management (IPM) – waarbij monitoring en
preventie van plaagdieroverlast centraal staan – zijn hierbij het uitgangspunt. Het handboek stelt ook randvoorwaarden
voor de ontwikkeling van een bedrijfscertificering en examens. De NVPB roept de opleidings- en exameninstituten
op om te starten met de ontwikkeling van de noodzakelijke opleidingen en examens. Daarnaast zal in overleg met het
bedrijfsleven op korte termijn een schemabeheerder moeten worden aangewezen voor de ontwikkeling en implementatie
van de bedrijfscertificering.
Bron: Persbericht NVPB 29-04-2015 – www.nvpb.org
Meer informatie hieromtrent kunt u raadplegen via volgende link:
http://www.nvpb.org/nvpb.org/media/NVPB.org/Documenten/20150428-Artikel-publicatie-handboek.pdf
GOED OM TE WETEN: het handboek is tevens te downloaden via de downloadpagina op onze website
(www.killgermriwa.com/downloads) onder het kopje “Publicaties Branche”.
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TRAINING VOCHTMINNENDE INSECTEN
NOTEER HET IN UW AGENDA! OP WOENSDAG 1 JULI 2015 ORGANISEERT KILLGERMRIWA EEN TRAINING DIE VOLLEDIG IN HET
TEKEN ZAL STAAN VAN VOCHTMINNENDE INSECTEN ZOALS O.A. ZILVERVISJES, MOTMUGJES, ROUWVLIEGEN, PISSEBEDDEN
EN EEN AANTAL KAKKERLAKSOORTEN.
LOCATIE: VOORTSE VALLEI - Hunnenweg 16, 3781 NN VOORTHUIZEN (NL)
Gastspreker Peter Meeus (PMPC) zal ons wegwijs maken in de biologie en leefwijze van deze kleine diertjes en zal tevens de toe te
passen werings- en bestrijdingstechnieken toelichten die toegepast kunnen worden wanneer vochtminnende insecten voor overlast
gaan zorgen.
Aan het einde van de ochtend kunnen de deelnemers een theoretische toets (CPMV) afleggen om bij goed gevolg 1 dagdeel bij te schrijven voor hun
vakbekwaamheid.
PROGRAMMA
09:00 – 09:30: Ontvangst & Registratie
09:30 – 11:00: Training – Deel I
11:00 – 11:15: Koffiepauze
11:15 – 12:00: Training – Deel II
12:00 – 12:30: Toets + uitslag CPMV
12:30 – 13:30: Lunch + einde
INSCHRIJFKOSTEN EXCLUSIEF DEELNAME AAN HET EXAMEN, BEDRAGEN € 90,00 (EX. BTW)
INSCHRIJFKOSTEN INCLUSIEF DEELNAME AAN HET EXAMEN, BEDRAGEN € 130,00 (EX. BTW)
De kosten voor hand-outs, uw certificaat van deelname en een lekkere lunch zitten standaard inbegrepen in bovenvermelde bedragen.
AANMELDEN? Dat kan door een mailtje te sturen naar info@killgermriwa.com met vermelding van uw naam, bedrijfsnaam, telefoonnummer en, indien
u aan het examen wenst deel te nemen, het nummer van uw vakbekwaamheidsdiploma.
Belangrijk: om de training door te laten gaan, moeten wij minimaal 15 aanmeldingen ontvangen. Voor een tijdige en correcte registratie willen
wij u daarom vriendelijk verzoeken uw deelname voor uiterlijk 16 juni 2015 te bevestigen.

Heeft u nog vragen? Aarzel niet om contact op te nemen met ons kantoor of met uw Account Manager.

VIND ONS LEUK...
. . . en blijf via onze Social Media op de hoogte van
de allerlaatste nieuwtjes en producten, acties en
promoties. Bovendien zullen wij binnenkort een
Facebook-actie organiseren waarbij er leuke prijzen
te winnen vallen.
Thumbs up via www.facebook.com/killgermbenelux
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NIEUW
TOMCAT
BLOX

(NL-0006285-0000 / BE2014-0031)

28 grams blokjes in 8 KG verpakking!
Voor meer informatie kunt u steeds onze ONLINE CATALOGUS raadplegen via
www.killgermriwa.com/onlinecatalogus

BELANGRIJKE INFORMATIE BUITENGEBRUIK (NEDERLAND)

SAKARAT DIFENAKILL WAX
NL-001803-0000

De toepassing voor professioneel gebruik van het middel ter bestrijding van bruine ratten is
uitgebreid met het volgende toepassingsgebied: om gebouwen en voedselopslagplaatsen.
De mogelijke risico’s die de uitbreiding met zich meebrengt dienen tot een minimum
beperkt te worden door de bestrijding geheel te baseren op de principes van Integrated Pest
Management (IPM).
Het middel mag gebruikt worden ter bestrijding van bruine ratten om gebouwen en
voedselopslagplaatsen als laatste schakel in een bestrijdingsprogramma dat geheel
gebaseerd is op de principes van IPM, en wel:
- tot 1-1-2017 uitsluitend door bedrijven die zich hebben aangemeld bij de Inspectie
Leefomgeving en Transport
- vanaf 1-1-2017 uitsluitend door bedrijven die zijn gecertificeerd voor IPM-buitengebruik op
basis van een protocol dat voldoet aan de eisen zoals die zijn vastgesteld en gepubliceerd
door het Ctgb.
Tevens wordt het toelatingsnummer gewijzigd in het ECHA toelatingsnummer, te weten:
NL-001803-0000. Voor verpakkingen met het toelatingsnummer 13888N is een opgebruiken aflevertermijn vastgesteld: voor de periode van 13 mei 2015 tot 13 mei 2016 nog worden
gebruikt en in voorraad of voorhanden worden gehouden en voor de periode van 13 mei
2015 tot 13 november 2015 nog op de markt worden gebracht.
Indien u nog vragen zou hebben hieromtrent, gelieve contact op te nemen met uw
Accountmanager of met ons kantoor.
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BINNENKORT VERKRIJGBAAR: HET NARA ASSORTIMENT

NARA BLOC

NARA LURE

NARA LIQUID

NARA BLOC is een
hoogtechnologisch niet-giftig
Iokaas voor het monitoren van
knaagdieractiviteit. Deze
gearomatiseerde kunststof
blok heeft een lange
levensduur, is vrij van
allergenen en kan gebruikt
worden in vochtige en natte
omstandigheden.

NARA LURE is een
hoogtechnologisch niet-giftig
Iokaas voor ratten en muizen.
Deze gearomatiseerde
kunststof blok heeft een lange
levensduur, is vrij van
allergenen en kan gebruikt
worden in vochtige en natte
omstandigheden. Zeer
aantrekkelijk voor muizen en
speciaal ontwikkeld voor
gebruik in de SNAP-E
Muizenklemmen.

NARA LIQUID is een
hoogtechnologisch niet-giftig
acuut Iokaas voor ratten en
muizen. Het is uitermate
geschikt voor gebruik in droge
omgevingen en is speciaal
ontwikkeld voor gebruik in de
SNAP-E muizen- en
rattenklemmen. Beschikbaar in
3 verschillende aroma’s en
uiterst aantrekkelijk voor zowel
ratten als muizen.

Voor meer informatie, neem contact op met uw Account Manager of ons kantoor.
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BELANGRIJK

BANKGEGEVENS KILLGERMRIWA EN KILLGERM BENELUX
Wij hebben u onlangs per separate mailing laten weten dat, vanwege een structuurwijziging binnen
de Deutsche Bank, de bankrekeningnummers van zowel Killgerm Benelux (Kantoor Turnhout) en
RIWA Nederland BV (KillgermRIWA – kantoor Gilze) op korte termijn komen te vervallen.
Wij beseffen dat dit wijzigingen tot gevolg heeft in uw (administratieve) systemen maar willen
nogmaals verzoeken om de nieuwe bankgegevens goed in uw systeem op te slaan.
Hieronder vindt u nogmaals voor alle duidelijkheid de gegevens (per kantoor):
Bankgegevens RIWA NEDERLAND BV (KillgermRIWA – voor klanten van Kantoor GILZE)
BTW NUMMER NL8136.96.501.B01
Bank: Rabobank De Zuidelijke Baronie
IBAN: NL39 RABO 0302 6297 50
BIC: RABONL2U
Bankgegevens KILLGERM BENELUX NV (voor klanten van Kantoor TURNHOUT)
BTW NUMMER BE0457.299.966
KBC Turnhout
IBAN BE92 7333 4460 1523
BIC KREDBEBB
Rabobank De Zuidelijke Baronie
IBAN: NL47RABO0103877673
BIC: RABONL2U
Mochten er naar aanleiding van dit bericht vragen bestaan, kunt u uiteraard steeds contact opnemen met
ons kantoor.

Wij danken u voor uw begrip!
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