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In Memoriam –
Jonathan Irwin Peck

† 15 September 2013

Met groot verdriet en diepe verslagenheid willen wij u op de hoogte stellen van het overlijden van Jonathan
Peck, eigenaar en hoofdaandeelhouder van de Killgerm Group. Na een jarenlange strijd tegen kanker hebben
wij afscheid moeten nemen van deze bijzondere man die, door zijn grote toewijding, vriendschap en warmte
het bedrijf heeft gemaakt tot wat het vandaag is: een stabiele onderneming die in 10 landen werkzaam is
en die beschouwd wordt als leider op gebied van Pest Control.
Jonathan’s passie en toewijding voor ongediertebestrijding zijn weinigen onopgemerkt voorbij gegaan en hebben van hem
wereldwijd een uitzonderlijk en gerespecteerd man gemaakt.
Iedereen die de kans en het plezier heeft gehad om met Jonathan samen te werken, zal hem herinneren als een “larger than life”
persoon die op zijn eigen dynamische manier steeds naar het beste streefde voor de branche waar hij zo ontzettend veel van hield.
Zijn toewijding, vriendschap en warmte zullen wij voor altijd missen.
Via volgende link vindt u de officiële berichtgeving namens de Killgerm Group: http://www.killgerm.com/jonathan-peck-announcement/

Benelux Pest Voorthuizen
woensdag 25 september 2013
Nog enkele dagen te gaan en het is alweer tijd voor de 5e editie van BENELUX PEST, dé vakbeurs bij uitstek op gebied van plaagdierpreventie en
-bestrijding. De beurs zal plaatsvinden op woensdag 25 september en wederom op de prachtige locatie van Golf- en Country Club Edda Huzid
te Voorthuizen. Zoals gebruikelijk zullen er weer tal van interessante en inspirerende presentaties gehouden worden en zullen verscheidene
standhouders uitsluitend op deze beursdag speciale aanbiedingen in petto hebben. U kan Benelux Pest doorlopend en gratis bezoeken van
09:00u tot 16:30u.

Wij kijken alvast uit naar uw bezoek!
www.beneluxpest.nl

ACTIE! Frowein’s Biozide
bedwantsenmonitor
Om vervelende bedwantsenplagen te bestrijden, raden wij een behandeling met Frowein’s Biozide Bedwantsenmonitor aan. Dit
innovatief systeem zorgt voor een snelle opsporing en behandeling van bedwantsen. Het toestel simuleert lichaamswarmte door een
combinatie van warmte en CO2 en vangt de bedwantsen vervolgens op een kleefgedeelte waardoor ze niet meer kunnen ontsnappen.

Vraag bij onze Account Managers naar de lopende promotie!
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Workshop Bedwantsen en IPM
In oktober organiseert KillgermRIWA de workshop “Bedwantsen en Integrated Pest Management (IPM)”. De workshop kan ofwel op woensdag
2 oktober in Berkel-Enschot of op woensdag 9 oktober in Emmeloord gevolgd worden. De training wordt verzorgd door Gerrit Otten van
Musca. Gerrit heeft het laatste decennium in Amsterdam en omgeving steeds bij de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de opkomst
en bestrijding van bedwantsen een leidende rol gespeeld. Vooral op het gebied van IPM, monitoring en training van de huishoudelijke
medewerkers van hotels heeft hij veel ervaring.
Tijdens de workshop zullen de volgende topics aan bod komen: geschiedenis, monitoring, hulpmiddelen, bestrijdingsmethodes en alternatieve
methodes. Aan het eind van de training ontvangt u naar goede gewoonte een certificaat van deelname en bij een goed resultaat van de
eindtoets kan u 12,5 nascholingspunten verdienen!
Deelnameprijs bedraagt €153 excl. BTW voor deelname inclusief ontbijt en 12,5 nascholingspunten. Indien u zich wil aanmelden zonder
nascholingspunten, bedraagt de prijs €115.
Voor meer informatie en inschrijvingen kan u hier terecht: http://www.killgermriwa.com/newsletters/
workshops/october_2013/index.html

NIEUW! Sakarat Difenakill Wax

Last van bruine ratten of huismuizen in afgesloten ruimten? Ontdek de nieuwe Sakarat Difenakill Wax: een lokaas in wasvorm in een koker,
speciaal ontwikkeld om bruine ratten en huismuizen tegen te gaan. Te gebruiken met bijbehorende kitspuit. Door het lokaas in de daarvoor
geschikte lokaasdoosjes en -kisten te plaatsen en vervolgens uit te zetten op plaatsen waar ratten of muizen geregeld komen, kunnen deze
plaagdieren snel en efficiënt aangepakt worden. Het is echter wel belangrijk om het lokaas veilig en volgens de voorschriften uit te zetten
om te voorkomen dat andere (huis)dieren en eventueel kinderen niet in aanraking komen met het product. De Sakarat Difenakill Wax is
beschikbaar voor professionals in het kader van een integrated pest management systeem en mag onder geen beding preventief gebruikt
worden. Elke koker bevat 300g lokaas.
Interesse? Vraag bij onze Account Managers naar de lopende promotie!

ACTIE! Detmolin P 5 LITER

Vanaf heden is Detmolin P ook verkrijgbaar in een 5L verpakking en aan dezelfde literprijs als de 10L versie. Detmolin P is een effectief
vernevelingsmiddel in de strijd tegen kruipende, vliegende en verscholen levende voorraadinsecten in binnenruimten.

Killgerm Benelux verwelkomt nieuwe Sales & Marketing Medewerker

Vanaf 16 september 2013 is Yvonne van Gorp ons team komen versterken. Yvonne gaat zich bezig houden met de marketing en verkoop voor Killgerm Benelux. Onze branche is nieuw voor haar maar ze
hoopt snel up to speed te zijn en u snel met raad en daad bij te kunnen staan! Yvonne is te bereiken via het nummer 0032 474 138 332 of via e-mail yvonne.vangorp@killgerm.com.
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