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Woensdag 26 maart - Hotel de Cantharel, Apeldoorn
(Van Golsteinlaan 20, 7339 GT)
Donderdag 27 maart – Van der Valk Hotel, Gilze
(Klein Zwitserland 8, 5126 TA)
Dit jaar staan de Infodagen volledig in het kader van maar liefst 3 verschillende onderwerpen:
• “Vliegende insecten”
• “Wat is resistentie?”
• “Integrated Pest Management”
De thema’s zullen behandeld worden door Renate Smallegange (Wageningen Academic Publishers), Remco Suer (In2Care), Patrick Grootaert (Koninklijk
Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen), Peter Meeus (PPD/EWS) en Alcide Klomp (Klomp Bedrijfshygiëne en Ongediertebestrijding). Wij voelen ons
vereerd om u deze namen te mogen voorstellen en hopen hiermee ook een frisse twist te kunnen geven aan ons evenement.
De presentaties zullen naar oude gewoonte afgewisseld worden met koffie breaks en een lunchpauze. Tijdens deze pauzes kunt u een bezoekje brengen aan
de beurshal waar de verschillende standhouders hun nieuwste producten, ontwikkelingen en mogelijke beursacties aan u zullen voorstellen. De beurshal
zal dit jaar ook na de laatste lezingen nog open zijn, namelijk tot en met 15u00.
KillgermRIWA heeft uiteraard ook enkele mooie beursacties in petto, dus vergeet zeker niet om een bezoekje te brengen aan onze stand. Bij BAYER kan er
in het kader van het komende WK een balletje getrapt worden, dus vergeet uw voetbalschoenen niet mee te nemen! Bovendien kan u deelnemen aan de
WK-poule wedstrijd, waarbij de winnaar van de voorrondes en de winnaar van de finaleronde een mooie prijs uitgereikt krijgt.
Verder kunt u ook dit jaar weer 12,5 nascholingspunten verdienen indien u slaagt voor het examen dat aan het einde van de dag afgelegd wordt door het CPMV.
De prijs per persoon voor deelname bedraagt € 67,50 (exclusief BTW). Indien u wenst deel te nemen aan het examen, gelieve dit duidelijk te vermelden bij uw
aanmelding, met vermelding van het nummer van uw vakbekwaamheidbewijs. U kunt uw punten aanbieden voor bijschrijving bij EVM of CPMV.
Klik HIER voor het dagprogramma van woensdag 26 maart.
Klik HIER voor het dagprogramma van donderdag 27 maart.

Bent u nog niet ingeschreven? Doe het nog snel! Aanmelden kan nog steeds ofwel per e-mail via info@killgermriwa.com of via het online registratieformulier.
Moest u nog vragen hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw Account Manager of ons kantoor. Wij kijken in ieder geval uit naar uw bezoek!
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SAKARAT DIFENAKILL WAX
Nu ook met Belgische toelating: BE2012-0047
Het heeft even geduurd, maar het is eindelijk zover: onze Sakarat Difenakill Wax in de 300g tubevorm is nu
ook goedgekeurd door de Belgische autoriteiten en vanaf medio april beschikbaar voor verkoop in België.
Sakarat Difenakill Wax is een lokaas in wasvorm, op basis van 0,005% difenacoum, ter bestrijding van bruine
ratten en huismuizen in afgesloten ruimten, met dien verstande dat het middel moet worden uitgelegd in
speciaal hiervoor bestemde en aan de bovenzijde afgesloten lokaasdoosjes of -kisten. Te gebruiken met een
kitspuit.

Voor meer informatie, contacteer uw Account Manager!
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CATALOGUS 2014
EEN GREEP UIT ONZE
NIEUWE PRODUCTEN

Benieuwd? Bezoek ons op de KillgermRIWA Infodagen en ontvang als
één van de eersten een gloednieuw exemplaar!

Benieuwd naar wat KillgermRIWA in 2014 zoal voor u in petto heeft?
Naast het bekende assortiment zijn er maar liefst meer dan 40 nieuwe
producten te ontdekken.
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Zo hebben wij een aantal nieuwe non-tox producten in ons gamma, in
het kader van het Integrated Pest Management. Ook voor het bestrijden
van bedwantsen hebben wij enkele nieuwigheden toegevoegd,
aangezien deze kleine vervelende diertjes steeds vaker een hardnekkig
probleem vormen. Ons assortiment spuit- en nevelapparatuur is
uitgebreid met enkele nieuwe foggers & sprayers, en we stellen u ook
graag ons gloednieuw assortiment gelaatsmaskers voor van het merk
“Sundström”.

Europa’s grootste distributeur in
plaagdiermanagement producten.
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NIEUWS UIT DE BRANCHE
Het gebruik van lijmplaten bij knaagdieren
Het gebruik van lijmplaten is verboden op grond van de Flora- en faunawet. Echter, hiervoor kan wel een ontheffing worden
aangevraagd. Sinds dit jaar moet een dergelijke ontheffing worden aangevraagd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland;
dit is een nieuwe overheidsinstantie die is ontstaan uit een fusie tussen de Dienst Regelingen (waar voorheen de ontheffing moest
worden aangevraagd) en Agentschap NL.
Voor meer informatie kunt u hier terecht:
http://www.rvo.nl/
https://mijn.rvo.nl/overlast-door-beschermde-dieren
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