MEI 2016

Benelux Nieuwsbrief

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

TERUGBLIK
DINSDAG
26 APRIL 2016
Het was alweer de 7e keer dat Pest Control News de Benelux Pest
organiseerde en het was dan ook voor de 7e keer dat Killgerm en
PestWest vertegenwoordigd waren op de Benelux Pest. Ondanks het
koude weer (inclusief sneeuw en hagelbuien…) konden we spreken
van de meest succesvolle editie ooit met ruim 400 bezoekers en maar
liefst 43 standhouders uit binnen- en buitenland!
De Killgerm stand stelde traditiegetrouw een gevarieerd aanbod van
bestaande producten voor uit het AF en Sakarat gamma en een reeks
nieuwe producten zoals o.a. Vazor Liquid Mosquito Film, Ratimor
Rodenticiden en Monitor Blocks , Maki Blocks, Rubis Blocks & Pasta,
Jade Cluster Grain, en het nieuwe Wedge systeem.
Dankzij de ondersteuning van enkele speciale gasten op de Killgerm
stand, zoals Philip Bowman en Glenn Pickering (Lance Lab), Tjibbe
de Boer (The Clean Experience) en Lukas Bartels (Rattex) kregen
onze bezoekers een unieke inkijk in de werking van enkele nieuwe
producten zoals de AR 8 telescopische poederlans, de professionele
stoomreiniger en het Speed-Break systeem (in combinatie met
het nieuwe Wedge systeem). Ian Smith van Bird Free, voor menig
bezoeker wellicht een bekend gezicht, zorgde als vaste waarde
binnen de Killgerm stand voor meer tekst en uitleg over de Bird
Free Gel in kant-en-klare schaaltjes, die reeds met veel succes op
verschillende gerenommeerde locaties in binnen- en buitenland
geïnstalleerd werd.
Het 20-jarig jubileum van Killgerm Benelux kon uiteraard niet
onopgemerkt voorbij gaan tijdens de beurs. Wij hopen van harte dat
u (indien u aanwezig was) genoten heeft van onze feestelijke bubbels
én van onze exclusieve beursaanbieding waarmee u op bepaalde
producten tot maar liefst 30% korting kon ontvangen.
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PestWest, dat 25 jaar “Innovatie, Kwaliteit & Kracht” viert in 2016, was
uiteraard ook prominent aanwezig en stelde zowel het vertrouwde
assortiment vliegenlampen als de nieuwere, eco-vriendelijke
toestellen in een vernieuwde en frisse opzet aan het grote publiek
voor. Wellicht is het u ook opgevallen dat het mogelijk is om bepaalde
vliegenlampen, zoals de Chameleon Sirius, te laten personaliseren
door middel van gravering of door deze in een bepaalde huisstijlkleur
te laten lakken. Deze extra service is niet nieuw, maar werd tijdens de
Benelux Pest extra in de kijker gezet om aan te tonen dat PestWest
graag meedenkt met haar klanten en steeds openstaat voor nieuwe
ideeën en innovaties.
Zoals hierboven reeds vermeld, kunnen wij uiterst tevreden
terugblikken op een zeer succesvolle editie van Benelux Pest en willen
wij alle bezoekers nogmaals van harte bedanken voor de massale
opkomst, voor het vertrouwen en vooral: voor uw gezelligheid! De
eerstvolgende editie van Benelux Pest zal gehouden worden in het
voorjaar van 2018 maar wij zien u natuurlijk graag weer terug op één
van onze eerstvolgende events, trainingen en/of workshops. Om geen
enkele update te missen, raden wij u aan om onze nieuwsbrieven,
website en social media goed in de gaten te houden.
www.killgerm.nl
www.facebook.com/killgermbenelux
www.twitter.com/killgermbenelux
NB: het volledige verslag van de
Benelux Pest zal te raadplegen
zijn in de eerstvolgende
editie van Pest Control
News Benelux, die naar
verwachting in juni bij de
abonnees in de bus zal
zitten. Indien u nog niet
geabonneerd bent op
Pest Control News, maar
deze graag –GRATISwenst te ontvangen,
gelieve dan een berichtje te
sturen naar Joeke Nijboer via
pcn@ntservices.nl.
Tip: Pest Control News Magazine is
tevens digitaal beschikbaar via
http://pestcontrolnews.com/benelux-pcnissues/
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SPECIALE
AANBIEDINGEN
MIS ZE NIET!
Tijdens de Benelux Pest hebben wij, naast
onze exclusieve dagaanbieding, nog enkele speciale
aanbiedingen voorgesteld. Deze zijn geldig tot en
met 27 mei 2016 dus wees er nog tijdig bij!
Neem contact op met uw Accountmanager of met onze
kantoren (+32 (0)14 44 22 70 - kantoor Turnhout en +31 (0)765 484 650
kantoor Gilze) voor meer informatie over deze lopende aanbiedingen!

KILLGERM INFODAGEN 2017

SAVE THE DATE!

De Killgerm Infodagen zullen gehouden worden op WOENSDAG 19 APRIL
(APELDOORN) en DONDERDAG 20 APRIL 2017 (TILBURG).
Meer informatie volgt zeer binnenkort!
Achtergrondinformatie Killgerm Infodagen:

Killgerm vindt kennisoverdracht erg belangrijk en organiseert
daarom om het jaar de“Killgerm Infodagen” (voorheen bekend
als de KillgermRIWA Infodagen); 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 plaagdiermanagement branche. Het evenement wordt
georganiseerd op twee verschillende locaties: over het algemeen
doorgaans regio Apeldoorn en regio Tilburg. Het dagprogramma
is voor beide locaties nagenoeg identiek. Op deze manier hopen
wij de bezoeker een gunstige geografische keuze te kunnen
bieden.
De dagen worden gevuld met interessante lezingen over diverse
onderwerpen die met ons vakgebied te maken hebben.
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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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NIEUWE
INTEGRALE
VERSIE HBR
GEPUBLICEERD
Handboek voor de beheersing van rattenpopulaties
om gebouwen en voedselopslagplaatsen nu ook van
toepassing voor agrariërs.
Nieuwe integrale versie ‘HBR’ gepubliceerd!
Op 11 maart 2016 heeft het Ctgb haar goedkeuring gegeven
voor een nieuwe versie van het Handboek voor de beheersing
van rattenpopulaties om gebouwen en voedselopslagplaatsen:
het ‘HBR’ versie 2.0. Het HBR is daarmee integraal van toepassing
op professionele plaagdierbedrijven én agrariërs. Professionele
plaagdierbedrijven én agrariërs moeten hiermee aan dezelfde
hoogwaardige kwaliteitseisen gaan voldoen om buiten de
overlast van rattenpopulaties te kunnen beheersen. Op 14 maart
2016 is bovendien het intellectueel eigendomsrecht op het HBR
door de NVPB overdragen op KPMB. Daarmee is stichting KPMB
vanaf heden verantwoordelijk voor het beheer van het HBR.

Aanleiding

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen
en biociden (Ctgb) heeft eerder bepaald dat rodenticiden alleen
nog buiten kunnen worden gebruikt, indien het gebruik wordt
beperkt tot de beheersing van rattenpopulaties en tot situaties
waarin dat noodzakelijk is. Daarom moeten professionele
plaagdierbedrijven en agrariërs met ingang van 1 januari 2017
gecertificeerd zijn om buiten rodenticiden te mogen toepassen.
Voor anderen is het buitengebruik van rodenticiden dan
niet meer toegestaan. De NVPB heeft het initiatief genomen
voor de ontwikkeling van een werkwijze en bijbehorende
certificering voor professionele plaagdierbedrijven. In de
onderliggende werkwijze zijn de beginselen van Integrated Pest
Management (IPM), waarbij wering en preventie centraal staan,
als uitgangspunt genomen. De eerste versie van het HBR is op
28 april 2015 gepubliceerd. Deze versie is nu vervangen door het
HBR, versie 2.0.

Integraal HBR

Het HBR, versie 2.0 is integraal van toepassing op professionele
plaagdierbedrijven en agrariërs. De afgelopen periode heeft
intensief overleg plaatsgevonden tussen het Ctgb, Land- en
Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO) en de NVPB over
uitbreiding van de eerdere versie van het HBR naar agrariërs. De
partijen hebben hierover inmiddels overeenstemming bereikt
en het HBR, versie 2.0 is hiervan het resultaat. Het uitgangspunt
is dat professionele plaagdierbedrijven en agrariërs dezelfde
werkwijze volgen. Ten aanzien van de agrariër is een aantal
objectieve afwijkingen opgenomen die ermee verband
houden dat de agrariër uitsluitend op eigen terrein plaagdieren
beheerst. Dit wijkt af van de situatie bij een professionele
plaagdiermanager, die steeds op andere bedrijfslocaties werkt en
moet samenwerken met zijn opdrachtgever.

Stichting KPMB nieuwe beheerder van HBR

Na het bereiken van deze mijlpaal, heeft de NVPB op 14 maart
2016 het intellectueel eigendomsrecht op het HBR overgedragen
aan stichting KPMB. Het Centraal College van Deskundigen
(CCvD) van de stichting KPMB zal vanaf heden zorgdragen voor
het beheer van het HBR en borgen dat het HBR beantwoordt aan
wet- en regelgeving en overige eisen voor een verantwoorde
beheersing van rattenpopulaties. KPMB zal tevens fungeren
als de schemabeheerder voor de bijbehorende certificering.
Hiermee wordt geborgd dat professionele plaagdierbedrijven bij
één loket terecht kunnen voor alle certificeringen op het gebied
van plaagdierbeheersing.

Het nieuwe HBR 2.0 is te downloaden op de website
van de NVPB

Behoudens de in of krachtens de Auteurswet gestelde uitzonderingen mag niets
uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd
gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of enige wijze, hetzij
elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever van dit handboek.

BRON: www.nvpb.org
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NETWERKBIJEENKOMST
De NVPB organiseert op donderdag 19 mei a.s. een
netwerkbijeenkomst over de thema’s:
Onderzoek naar IPM in plaagdierbeheersing
Nico van den Brink, Wageningen UR
Belang van dierenwelzijn en bescherming soorten
Femmie Smit, Dierenbescherming
Nieuwe wet Natuurbescherming vanaf 1 januari 2017 en
gevolgen voor plaagdiermanagement
Teus van Hattum, Ministerie van EZ
DATUM: donderdag 19 mei 2016
ONTVANGST: 14u30
LOCATIE: Mereveld, Utrecht (NL)

14u30: Ontvangst met koffie en thee
15u00: Introductie
Marc van Zanten (voorzitter NVPB)
15u15: Onderzoek naar IPM in plaagdierbeheersing
Nico van den Brink (Wageningen UR)
15u45: Belang van dierenwelzijn en bescherming soorten
Femmie Smit (Dierenbescherming)
16u15:	Nieuwe wet Natuurbescherming vanaf 1 januari 2017
en gevolgen voor plaagdiermanagement
Teus van Hattum (Ministerie van EZ)
16u45:	Afsluiting en netwerkborrel
18u00: Einde
Voor meer kunt u steeds de website van de NVPB raadplegen:
www.nvpb.org

NAAMSWIJZIGING KILLGERM NEDERLAND
Wellicht is het u al opgevallen aan onze
catalogus, mailings, e-mailadressen of
andere communicatiemiddelen. Sinds
de overname van RIWA Nederland door
Killgerm hebben wij onze diensten
onder de handelsnaam KillgermRIWA
aangeboden. Wij hebben nu besloten om
vanaf heden, in lijn met al onze andere
Europese vestigingen, naar buiten te
treden onder de handelsnaam Killgerm.
Onze officiële benaming vanaf heden:
Killgerm Benelux n.v. (Turnhout, België)
Killgerm Nederland b.v. (Gilze, Nederland)
De naam RIWA is dus verdwenen uit
onze bedrijfsnamen, echter blijft deze
wel behouden binnen onze groep voor
eventuele toekomstige activiteiten. Onze
Kamer van Koophandel en BTW-nummers
blijven overigens ongewijzigd.
Hiernaast vindt u onze nieuwe gegevens.
Graag verzoeken wij u om dit aan te
passen in uw administratie:

VESTIGING GILZE:
Killgerm Nederland b.v.
Nieuwstraat 51 A
5126 CB GILZE
NEDERLAND
Tel.: +31 (0)76 548 4650
Fax: +31 (0)161 456 912
E-mail: verkoop-nl@killgerm.com
Kamer van Koophandel West-Brabant:
201 16 991
BTW-nummer: NL8136.96.501.B01
Bankgegevens:
Rabobank De Zuidelijke Baronie
IBAN NL39RABO0302629750
BIC RABONL2U
VESTIGING TURNHOUT:
Killgerm Benelux n.v.
Koeybleuken 12
2300 TURNHOUT
BELGIË
Tel.: +32 (0)14 44 22 70
Fax: +32 (0)14 47 93 48
E-mail: verkoop@killgerm.com
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Kamer van Koophandel Kempen: 78895
BTW-nummer: BE0457.299.966
Bankgegevens:
Rabobank De Zuidelijke Baronie
IBAN: NL47RABO0103877673
BIC: RABONL2U
KBC Bank Turnhout
IBAN code BE92 7333 4460 1523
BIC code KREDBEBB
Onze website www.killgermriwa.com zal
in verband met domeinregistraties op
korte termijn overschakelen naar
www.killgerm.nl en www.killgerm.be.
Indien er vragen en/of opmerkingen
zouden zijn naar aanleiding van
bovenstaande, aarzel dan niet om contact
met ons op te nemen.
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