Meerjarencontract dierplaagbeheersing

Een slimme oplossing voor agrariёrs
Wij bestrijden o.a.:
• Muizen
• Ratten
• Kakkerlakken
• Mieren
• Papiervisjes
• Steekmuggen
• Houtworm
• Boktor
• Wespen
• Vliegen

SNEL,
VAKKUNDIG &
EFFECTIEF

In de agrarische sector zijn er veel bedrijven
die voorheen zelf de dierplaagbeheersing ter
hand namen met wisselend succes. Immers
preventie en beheersing van dierplagen is
niet de corebusiness van een agrariër. Met de
nieuwe wetgeving moet de agrariër ook nog
eens een opleiding volgen om de dierplagen
te mogen bestrijden.
Misschien is het daarom een goed idee
eens verder te kijken naar een professional
die de preventie en beheersing van
dierplagen van binnen en buiten kent.
De professional kan u adviseren over
terugdringen van schade aan gebouwen,
goederen en imagoverlies. Hierdoor
verbetert uw bedrijfsvoering en kunt
u kosten besparen door een effectief
plaagdiermanagement.

Ecologische rattenbestrijding

Wespenbestrijding

Monitoring en bestrijding
knaagdieren

Dierplaagcontrol is een kleine, flexibele
marktpartij die u graag ontzorgt en
afspraken met u maakt in een serviceovereenkomst.
U kunt uit meerdere serviceovereenkomsten kiezen al naar gelang
uw omstandigheden en wensen. Bij
alle overeenkomsten monitoren wij uw
bedrijf één keer per 6 weken. Als blijkt dat
er besmetting is opgetreden, gaan we
bestrijdingsmaatregelen treffen. Daarna
verzorgen we een aantal follow-ups
totdat de overlast is verdwenen of tot een
minimum is gereduceerd. Ook geven we
adviezen t.a.v. weringsmaatregelen om
nieuwe plaagdieruitbraken tot een
minimum te beperken. Informeer ook
naar onze milieu- en diervriendelijke

bestrijdingsmethoden. Hierbij worden
zonder rodenticiden (gif voor knaagdieren)
en dus zonder doorvergiftiging naar
andere dieren ratten en muizen bestreden.

Maak
voordelig
kennis!
Vraag naar onze
contracten. Bel
0546 563017.
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Meerjarencontract dierplaagbeheersing

Zorg, horeca en voedingsmiddelenindustrie
Wij bestrijden o.a.:
• Muizen
• Ratten
• Kakkerlakken
• Mieren
• Papiervisjes
• Steekmuggen
• Houtworm
• Boktor
• Wespen
• Vliegen

SNEL,
VAKKUNDIG &
EFFECTIEF

Voor uw bedrijfsvoering is het van het
grootste belang dat u gevrijwaard blijft
van ongedierte om gezondheidsrisico’s en
imagoschade te voorkomen. Denk hierbij
aan bijvoorbeeld knaagdieren, vliegende
en/of kruipende insecten die overlast,
schade en gezondheidsrisico’s kunnen
veroorzaken. Daarom is het belangrijk
hiervoor een deskundige in te schakelen
die deze risico’s voor u in kaart brengt en
door middel van preventie en beheersing
tot een minimum beperkt.
Het is daarom een goed idee eens
verder te kijken naar een professional
die de preventie en beheersing van
dierplagen van binnen en buiten kent.
Dierplaagcontrol is een kleine, flexibele
partij die u graag ontzorgt en hieromtrent

Monitoring vliegen en kruipende insecten

EIV electrische insectenverdelging

Weringsmaatregelen

afspraken met u maakt in een serviceovereenkomst.
U kunt uit meerdere serviceovereenkomsten kiezen al naar gelang
uw omstandigheden en wensen. Bij
alle overeenkomsten monitoren wij uw
bedrijf één keer per 6 weken. Als blijkt
dat er besmetting is opgetreden gaan we
bestrijdingsmaatregelen treffen. Daarna
verzorgen we een aantal follow-ups
totdat de overlast is verdwenen of tot
een minimum is gereduceerd. Ook geven
we adviezen t.a.v. weringsmaatregelen
om nieuwe plaagdieruitbraken tot een
minimum te beperken.

Hierbij worden zonder rodenticiden
(gif voor knaagdieren) en dus zonder
doorvergiftiging naar andere dieren
ratten en muizen bestreden.

Maak
voordelig
kennis!
Vraag naar onze
contracten. Bel
0546 563017.

Informeer ook naar onze milieu- en
diervriendelijke bestrijdingsmethoden.
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Ons specialisme: houtworm- en boktorbestrijding

Een slimme oplossing voor houtaantasters
Wij bestrijden o.a.:
• Muizen
• Ratten
• Kakkerlakken
• Mieren
• Papiervisjes
• Steekmuggen
• Houtworm
• Boktor
• Wespen
• Vliegen

SNEL,
VAKKUNDIG &
EFFECTIEF

Boktor/houtworm bestrijding

Larve boktor

Inspectie houtaantasters

Maak
voordelig
kennis!
Vraag naar onze
contracten. Bel
0546 563017.

In veel nieuwe en oude gebouwen in ons
land wordt en werd veel hout toegepast
als bouwmateriaal. Hout is een mooi en
natuurlijk product met een warme uitstraling
en goede constructieve eigenschappen. Hout
kan in gebouwen levenslang meegaan en
overtreft dikwijls de leeftijd van de constructie
waarin het toegepast is. Bij de sloop van
een pand kunnen de houten delen opnieuw
gebruikt worden indien ze in goede staat zijn.
Er is maar één ‘maar’ bij het gebruik van
hout in een gebouw of woning. Omdat
hout een natuurlijk product is, heeft het
ook natuurlijke ‘vijanden’ in de vorm van
levende organismen die zich te goed willen
doen aan het hout. Veelal wordt het hout
dat toegepast wordt verduurzaamd of
geschilderd waardoor er van aantasting

geen sprake kan zijn. Desalniettemin
komen in veel houtsoorten levende
organismen voor doordat het hout niet
goed is behandeld, te vochtig is of omdat
de organismen al voor de verwerking in het
hout aanwezig waren. Bij houtconstructies
in gebouwen hebben we vaak te maken
met insecten die vallen onder de categorie
‘Drooghoutboorders’. Hierbij moet u vooral
denken aan de gewone houtwormkever, de
grote houtwormkever (bonte knaagkever),
de spinthoutkever en de huisboktor. Enkele
van deze soorten tasten het hout zodanig
aan dat de constructieve eigenschappen
van de houten delen sterk achteruit gaan
en gevaarlijk instabiel kunnen worden. Als
deze soorten aangetroffen worden is het
noodzakelijk een gedegen inspectie te
verrichten, houten delen te vervangen

waar nodig en een grondige bestrijding
uit te voeren.
Dierplaagcontrol is in dergelijke gevallen
uw beste keus voor deze werkzaamheden.
Wij verrichten inspecties, stellen
rapportages op, verzorgen second
opinions en zijn gespecialiseerd in de
bestrijding van alle ‘drooghoutboorders’.
Deze werkzaamheden worden verricht
door gekwalificeerd personeel, tegen
scherpe tarieven en voorzien van 10 jaar
garantie.
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Meerjarencontract ecologische ratten- en muizenbestrijding

Een slimme oplossing: eko 1000
Wij bestrijden o.a.:
• Muizen
• Ratten
• Kakkerlakken
• Mieren
• Papiervisjes
• Steekmuggen
• Houtworm
• Boktor
• Wespen
• Vliegen

SNEL,
VAKKUNDIG &
EFFECTIEF

Bestrijding van knaagdieren hoeft
tegenwoordig niet meer plaats te vinden
door het gebruik van rodenticiden. Denk
aan de doorvergiftiging die hierdoor plaats
kan vinden naar andere dieren zoals
huisdieren en (roof )vogels.
Er is een milieuvriendelijke rattenen muizenvanger die zonder gif ratten
en muizen op een diervriendelijke
manier vangt en vervolgens doodt
en conserveert.
De eko 1000 van Dierplaagcontrol is een
zeer effectief en bewezen systeem om
zowel muizen als ratten te vangen.
In 2012 zijn er door Dierplaagcontrol op
1 dag maar liefst 23 ratten gevangen
met 1 eko-1000 systeem.

Bestrijding middels eko 1000

Rioolinspectie

Ecologische ratten bestrijding

Hoe groot de vangst is, hangt natuurlijk
af van de populatie knaagdieren die
aanwezig is op de locatie. De eko-1000
is absoluut in staat grote populaties op
een hygiënische manier te reduceren,
zonder overlast van rond liggende
kadavers, stank en ontwikkelingsbronnen
voor andere dierplagen.

Maak
voordelig
kennis!
Vraag naar onze
contracten. Bel
0546 563017.

Als u hygiënisch, diervriendelijk en
milieubewust van uw knaagdierprobleem verlost wilt worden,
is de eko 1000 de oplossing.
Voor een servicecontract en meer
informatie over de eko 1000 kunt u
contact opnemen met medewerkers
van Dierplaagcontrol.
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Een bedrijf met respect voor mens en milieu

Preventie is ons devies

Wij bestrijden o.a.:
• Muizen
• Ratten
• Kakkerlakken
• Mieren
• Papiervisjes
• Steekmuggen
• Houtworm
• Boktor
• Wespen
• Vliegen

SNEL,
VAKKUNDIG &
EFFECTIEF

Rioolinspectie

Rapportage

Bestrijding houtaantasters

Dierplaagcontrol is de betrouwbare partner
voor het voorkomen en bestrijden van
plaagdieren. Preventie is ons devies. Als u
bezoek krijgt van plaagdieren zorgen wij
voor een efficiënte en effectieve bestrijding.

dierplaagwerend bedrijf in met name
de zorgsector, voedselindustrie en
in de agrarische sector. Daarnaast
onderscheiden wij ons als specialist in
de aanpak van houtaantasters.

Dierplaagcontrol is een bedrijf met
respect voor mens en milieu. Wering
en bestrijding van plaagdieren is onze
corebusiness. Bij overlast van plaagdieren
proberen we de bestrijding zo diervriendelijk mogelijk uit te voeren met
géén of minimaal gebruik van
chemische middelen.

Dierplaagcontrol onderscheidt zich van
andere ondernemingen door kleinschalig
te opereren met korte lijnen en een
menselijke maat. Daarnaast bieden
wij onze vaste klanten een grote mate
van bedrijfszekerheid door optimale
monitoring van plaagdieren en een
hoog serviceniveau.

Dierplaagcontrol is een regionaal
opererend bedrijf dat actief is als

Dierplaagcontrol heeft 5 medewerkers en
is gevestigd in Vriezenveen (Overijssel).

Maak
voordelig
kennis!
Vraag naar onze
contracten. Bel
0546 563017.
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