NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2015

Benelux Nieuwsbrief

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

WIJZIGING LIJMPLATEN
CHAMELEON 4X4
Onze leverancier PestWest heeft besloten om de productie van de
standaard lijmplaat voor de Chameleon 4x4 stop te zetten en
vanaf heden enkel nog de Chameleon 4x4 monitor lijmplaat
te leveren. De monitor lijmplaat heeft een raster dat
tellen en determinatie van vliegende insecten
vergemakkelijkt.
Dit besluit is genomen vanwege de groeiende trend
naar het analyseren van de vangst op de lijmplaat en
de sterk verminderde vraag wereldwijd naar de standaard
lijmplaat.
Wij verontschuldigen ons voor de eventuele overlast die dit kan
hebben binnen uw bedrijf, echter vertrouwen wij er ook op dat deze
ontwikkeling positief zal worden ontvangen in onze markt.
Mochten er vragen zijn omtrent deze berichtgeving, dan kunt u te allen
tijde terecht bij onze kantoren ofwel bij uw accountmanager.

KILLGERMRIWA
NAJAARSACTIES
Bent u alweer klaar voor het knaagdierenseizoen?
Mis geen enkele kans met onze exclusieve Tomcat
en Rodilon Blocks aanbiedingen:
www.killgermriwa.com/onlinecatalogus/
Benieuwd? Houd onze website,
Social Media en mailings goed
in de gaten en mis geen enkele kans!
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SAVE THE DATE!

WORKSHOP “VOCHTMINNENDE INSECTEN” BELGIË
Op WOENSDAG 14 OKTOBER 2015 organiseert Killgerm Benelux een WORKSHOP die volledig in het teken zal staan van
VOCHTMINNENDE INSECTEN zoals de franjestaarten (zilvervisjes maar ook het papier- en ovenvisje zullen de revue passeren),
motmugjes, rouwvliegen, pissebedden, etc...
LOCATIE: VAN DER VALK HOTEL BEVEREN – Gentseweg 280, Beveren-Waas (BE)
Gastspreker Peter Meeus (PPD/EWS) 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.
PROGRAMMA
09:00 – 09:30:
09:30 – 11:00:
11:00 – 11:15:
11:15 – 12:30:
12:30 – 13:30:

Ontvangst & Registratie
Training – Deel I
Koffiepauze
Training – Deel II
Lunch + einde

DE INSCHRIJFKOSTEN BEDRAGEN € 125,00 (EX. BTW).
De kosten voor hand-outs, uw certificaat van deelname en een lekkere lunch zitten standaard inbegrepen in bovenvermeld
bedrag.
Wenst u zich alvast aan te melden voor de workshop? Dat kan door een mailtje te sturen naar marketing@killgermriwa.com
met vermelding van uw naam, bedrijfsnaam, telefoonnummer en het aantal personen dat zal deelnemen aan de workshop.
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 5 oktober 2015 te bevestigen.
Heeft u nog vragen? Aarzel niet om contact op te nemen met ons kantoor of met uw accountmanager.
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Bent u klaar voor de grote finale…van
het wespenseizoen?
Met de WASPBANE wespenval bent u snel en eenvoudig van uw wespenprobleem verlost!
WaspBane® vangt alle soorten zogeheten limonadewespen (steekwespen) die in ons klimaat
voorkomen (Vespula- en Vespa-soorten). WaspBane® onderscheidt zich van alle andere
vallen doordat hij gericht is op het beheersen en niet op het massaal vernietigen van wespen.
WaspBane® doodt alleen wespen die bij uw terras komen en u echt hinderen en is daarmee
een duurzaam product.
Gebruik WaspBane® om wespen te doden en wespenzwermen rond voedsel, barbecues en
afvalemmers te voorkomen. U kunt WaspBane® ophangen of neerzetten. In perioden van
droogte kan WaspBane® worden aangevuld met water. Het is belangrijk dat u WaspBane® op
een zonnige plaats zet of hangt. Vermijd een koude of vochtige ondergrond. De WaspBane®
werkt het best wanneer hij wordt blootgesteld aan wind. Hang of plaats de WaspBane® in de
windrichting van het te beschermen gebied, of in de omtrek van het te beschermen gebied.
De beste plaatsen voor de WaspBane® zijn:

•
•
•
•

Op het terras of op niet gebruikte tuintafels
Boven afvalemmers die u regelmatig leegt
In vruchtdragende bomen
Tussen fruitafval

Bestellen? Dat kan via http://www.killgermriwa.com/onlinecatalogus/waspbane-doos6-stuks of door contact op te nemen met ons kantoor of uw accountmanager.
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BEZOEK KILLGERMRIWA EN
PESTWEST TIJDENS DE BBB
MAASTRICHT!
Komt dat zien, komt dat zien! Ter ondersteuning en promotie
van de branche zullen KillgermRIWA en PestWest deelnemen
aan de bourgondische horecavakbeurs BBB in MECC
Maastricht van 5 tot en met 7 oktober 2015.
De BBB is de grootste horecavakbeurs van de Euregio en
is hét inspirerende platform voor alle professionals binnen
de foodservice branche (Food, Non Food en Drinks &
Entertainment).
KillgermRIWA en PestWest zijn daarom graag aanwezig om
bezoekers en mede-standhouders informatie en voorlichting
te geven omtrent Pest Management binnen de horeca.
Ons doel: u in de kijker zetten onder het motto: “Heeft u een
plaagdierprobleem? Vraag uw Pest Control Professional om
advies!”.
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Bezoek ons op stand nr. Z.1540 in de Zuidhal van het
Expositie- en Congrescentrum (MECC) in Maastricht.
Openingstijden bezoekers:
Maandag 5 t/m woensdag 7 oktober 2015 van 11.00 tot
18.00 uur.
Adres:
MECC Maastricht
Forum 100
6229 GV MAASTRICHT (NL)
www.mecc.nl
WEBSITE BBB MAASTRICHT: www.bbbmaastricht.nl
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BELANGRIJKE INFORMATIE WESPENPOEDER PARTICULIER
GEBRUIK (NEDERLAND)
Graag willen wij u informeren dat
de toelating voor de volgende
wespenpoeders voor niet-professioneel
gebruik (kleinverpakking) per 30
september 2015 zal komen te vervallen:

De volgende producten in
kleinverpakking (aerosols, schuimsprays)
tegen wespen uit ons “Home & Garden”
assortiment blijven nog wel op de markt,
zoals:

• Wespenpoeder met toelatingsnummer
9505 N

• S
 prigone Tegen Kruipende Insecten
en Wespen 8214 N

• Wespenpoeder N met
toelatingsnummer 12151 N (ook
bekend als Sprigone en Bayer
Wespenpoeder in ons “Home & Garden”
assortiment)

• Wespen-Schuimspray Bayer 12501 N

Bron: www.ctgb.nl

Moest u naar aanleiding van
bovenstaande nog vragen of
opmerkingen hebben, aarzel dan niet
om contact op te nemen met onze
kantoren of met uw accountmanager.

Bovenstaande toelatingen worden niet
verlengd en er zullen ook geen nieuwe
of alternatieve poeders voor nietprofessioneel gebruik op de markt komen.
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THEMABIJEENKOMST
PLAAGDIERMANAGEMENT NVPB
15 OKTOBER 2015
Op 15 oktober 2015 organiseren de Koninklijke Vereniging
voor Afval– en Reinigingsmanagement (NVRD),
Certificeringsinstituut Plaagdierbeheersing, Milieu en
Volksgezondheid (CPMV) en de Nederlandse Vereniging voor
Plaagdiermanagement Bedrijven (NVPB) gezamenlijk een
Themabijeenkomst over plaagdiermanagement.
Voor plaagdiermanagementbedrijven die activiteiten (willen)
verrichten voor gemeenten is dit een zeer interessante
gelegenheid om samenwerkingen met gemeenten aan te
gaan.
Deze Themabijeenkomst biedt tevens de gelegenheid
om producten, plaagdierbeheersingstechnieken of
opleidingen bij de plaagdiermanagementsector onder de
aandacht te brengen. KillgermRIWA zal hier uiteraard ook
vertegenwoordigd zijn met een stand dus kom zeker even
langs!
Waar en wanneer?
Donderdag 15 oktober 2015 van 09.30 tot 17.15 uur
Congrescentrum Woudschoten, Woudenbergseweg 54, 3707
HX Zeist (NL)

Meer informatie over deze Themabijeenkomst kunt u vinden
op onze website onder het kopje “Nieuws uit de branche”
http://www.killgermriwa.com/nieuws/branche-nieuws en
op de website van de NVPB www.nvpb.org.

EXTRA SERVICE VANAF 1 OKTOBER 2015
SAMEN KOMEN WE TOT DE BESTE OPLOSING!
Nick van der Eycken, al sinds jaar en
dag onze vertrouwde magazijnman
binnen KillgermRIWA, gaat vanaf
1 oktober 2015 een extra functie
bekleden binnen ons team.
Nick zal naast zijn werkzaamheden
binnen het magazijn tevens
ondersteuning gaan geven aan het
verkoopteam voor de Belgische
markt alsmede een technische
ondersteunende factor zijn voor onze
Benelux klanten binnen KillgermRIWA.
Nick is reeds 16 jaar werkzaam bij
Killgerm en heeft inmiddels een schat
aan ervaring opgebouwd binnen
onze organisatie van KillgermRIWA en
PestWest.
Eén van de taken van Nick binnen de
technische ondersteuning zal dan
ook zijn om eventuele problemen op
korte termijn op proberen te lossen.

Dit kan bijvoorbeeld zijn wanneer er
een probleem is met een elektrische
vliegenvanger en er een audit voor de
deur staat.

Nick is te bereiken via onze algemene
telefoonnummers en e-mail.

Uiteraard kunnen wij niet garanderen
dat wij hiermee alles oplossen,
maar het geeft beide partijen meer
flexibiliteit om voor problemen op
korte termijn een oplossing te vinden.
Als ondersteuning voor de
verkoop binnen België zal Nick
binnenkort starten met het
bezoeken van enkele van onze
Belgische relaties en Yvonne van
Gorp hierin assisteren.
Wij wensen Nick veel succes toe
en vertrouwen erop dat de inzet
van Nick een meerwaarde gaat
hebben voor u als KillgermRIWA
relatie.
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