MAART 2015

Benelux Nieuwsbrief

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

2015

KILLGERMRIWA

INFODAGEN

De KILLGERMRIWA INFODAGEN 2015 zullen dit jaar plaatsvinden op 22 & 23 APRIL 2015. Op
woensdag 22 april verwelkomen wij u graag in het van der Valk Hotel “de Cantharel” te Apeldoorn
en op donderdag 23 april in het Koning Willem II Stadion te Tilburg.
Wenst u zich alvast aan te melden? Dat kan ofwel via het aanmeldformulier op onze website:
https://www.killgermriwa.com/evenementen/killgermriwa-infodagen/
...of door een mailtje te sturen naar info@killgermriwa.com met vermelding van uw naam, bedrijfsnaam, datum van aanwezigheid (22 of 23 april)
en, indien u aan het CPMV-examen wenst deel te nemen, het nummer van uw vakbekwaamheidsdiploma.
Meer informatie over het thema van de Infodagen, de lezingen en standhouders volgt zeer binnenkort. Houd onze website en mailings
dus goed in de gaten!

BELANGRIJKE UPDATE IN ONZE JAARLIJKSE EVENEMENTENPLANNING
Wij hebben het tot op heden steeds een groot plezier en genoegen gevonden om u maar liefst 2
branche-events per jaar te kunnen aanbieden: de jaarlijkse KillgermRIWA Infodagen en de vakbeurs
Benelux Pest. Desondanks bleek de frequentie na grondige analyse iets teveel van het goede en hebben
KillgermRIWA en de Pest Control News organisatie in nauw overleg beslist om de Benelux Pest en de
Infodagen met ingang van 2015 afwisselend om het jaar te houden.

Concreet betekent dit:
2015: KillgermRIWA Infodagen
2016: Benelux Pest
2017: KillgermRIWA Infodagen
2018: Benelux Pest
Etc…
De eerstkomende editie van de Benelux Pest zal plaatsvinden op DINSDAG 26 APRIL 2016. Noteer deze
datum alvast in uw agenda. Bovendien zal de Benelux Pest ook verhuizen van Voorthuizen naar een
nieuwe locatie... Spannend! Meer informatie hieromtrent wordt in de loop van de komende maanden
aangekondigd via onze website en nieuwsbrieven en op de website www.beneluxpest.nl.
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WORKSHOP VOGELWERING
Met veel plezier kijken we terug op de zeer geslaagde en uitermate interessante workshop
vogelwering van woensdag 11 februari. Het was een leuke mix van theorie en praktijk waarin
er naar hartelust geëxperimenteerd kon worden met Bird Wire, Avishock en het correct
bevestigen van vogelnetten rondom obstakels. Onze dank gaat uit naar gastdocent en
waarde collega Nigel Batten van Killgerm Chemicals Ltd., alsook de familie de Bont voor de
gastvrijheid en het beschikbaar stellen van hun prachtige locatie “Camping Hoeve De Bonte
Kraai”te Raamsdonk (NL). En uiteraard aan alle deelnemers voor hun enthousiasme!!!

TOMCAT BLOX NEDERLAND BELANGRIJKE UPDATE
Graag willen wij u op de hoogte brengen van een belangrijke update
betreffende de toelating voor het buitengebruik van TOMCAT BLOX. De
toepassing voor professioneel gebruik van het middel ter bestrijding van
bruine ratten is officieel uitgebreid met het volgende toepassingsgebied:
om gebouwen en voedselopslagplaatsen.
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:

1-1-2017: uitsluitend door bedrijven die zich hebben aangemeld bij de
· totInspectie
Leefomgeving en Transport
vanaf
1-1-2017:
door bedrijven die zijn gecertificeerd voor IPM
· buitengebruik opuitsluitend
basis van een protocol dat voldoet aan de eisen zoals die
zijn vastgesteld en gepubliceerd door het Ctgb.

Het toelatingsnummer is gewijzigd in het ECHA toelatingsnummer
NL-0006285-0000. Voor alle Tomcat Blox verpakkingen met het
toelatingsnummer 11885 N is de volgende opgebruik- en aflevertermijn
vastgesteld:

de periode van 13 februari 2015 tot 13 februari 2016 mag het middel
· voor
nog worden gebruikt en in voorraad of voorhanden worden gehouden;
de periode van 13 februari 2015 tot 13 augustus 2015 mag het
· voor
middel nog op de markt worden gebracht.

NIEUW: Verder zullen de Tomcat Blox op korte termijn ook
leverbaar zijn in een nieuwe verpakking van 8kg zoals o.a. in
Duitsland en Engeland. Meer informatie hierover volgt zo
spoedig mogelijk Houd onze mailings hieromtrent dus goed in
de gaten!
Moest u naar aanleiding van dit bericht nog vragen of opmerkingen
hebben, aarzel zeker niet om contact op te nemen met uw Account
Manager of met ons kantoor.

NIEUWE CATALOGUS!

Coming very soon: de nieuwe KillgermRIWA catalogus 2015. Met bijna 50 nieuwe producten hopen wij u ook dit jaar
weer een interessant en gevarieerd aanbod te kunnen bieden. De catalogus zal naar verwachting eind maart bij u in
de bus zitten. Deze wordt automatisch verstuurd naar alle klanten dus u hoeft zelf helemaal niks te doen. Blijf ook
zeker onze online catalogus in de gaten houden want het online assortiment is nóg uitgebreider en biedt het
grote voordeel van 24/7 shopplezier!
Nog geen online account? Maak er snel een aan op

www.killgermriwa.com/onlinecatalogus
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