Standaardovereenkomst
is gereed
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De
KAD-standaardovereenkomst is daarbij een goede
o nderlegger om in een gesprek
tussen opdrachtgever en dierplaagbestrijder helder te krijOpdrachtgevers en dierplaagbestrijders hebben nagedacht over hoe zij
gen wat men wil bereiken, of
dat wel reëel is, hoe dat versamen een beter resultaat kunnen bereiken. De heren J. Wehnes (V & D),
volgens wordt gemeten en wat
P. van Dijk (Master Foods), J. Brookman (Dialoog), F. Keizer (Ware Care),
de randvoorwaarden zijn. Dat
R. Stuyt (NVO) en J. van Rooij (Anticimex) hebben onder leiding van
klinkt voor de hand liggend,
maar de praktijk wijst uit dat
ir. J.T. de Jonge, manager science van het KAD, kans gezien om op papier te
bestrijdingstechnici pas bij
zetten hoe het anders kan. Beter. •
een n oodsituatie worden ingeOver l ding waren beide partijen het snel
schakeld waarbij d irect gehandeld moet worden. Ook op een later
eens: op een keurslijf zit niemand te wachten.
moment wordt vaak geen tijd meer ingeruimd om te evalueren of
Ook niet op aansprakelijkheid voor wat je ni et
het pand geen andere aanpak verdient met een langduriger resulin de hand hebt en evenmin op verplichtintaat." De nieuwe KAD-standaardovereen komst geeft een handige
gen die je liever niet wilt aangaan. Bestaat er
opsomming van alle punten die een resu ltaatgerichte overeenkomst
wel een manier waarop dierplaagbestrijders en
zou moeten bevatten. In een aparte lijst zijn de meest voorkomende
opdrachtgevers minder vrijblijvend met
plaagdieren in diverse branches/omstandigheden opgenomen, indielkaar zouden kunnen samenwerken? Ja n de
catoren voor monitoring en een overzicht van alle contracto nderJonge denkt van wel. "Wat wij met elkaar ontdelen die in de offerte naar de opdrachtgever afzonderlijk vermeld
wikkeld hebben, is een sta ndaardovereenhoren te worden.
komst waarin beide partijen afspraken met
Zowel opdrachtgevers als dierplaagbestrijders kunelkaar maken.
nen een gratis afschrift van de KAD-standaardoverIn de overeenkomst wordt heel duide lijk aaneenkornst verkrijgen door een schriftelijk verzoek in
gegeven wat van de bestrijdingstechnicus verte dienen via: KAD, ir. J.T. de Jonge, Postbus 350,
wacht mag worden en waar de opdrachtgever
6700 Af Wageningen.
voor moet zorgen.

(advertentie)
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• effectief middel ter bestrijding van mollen
• in grasland, akkerbouw- en tuinbouwgewassen, in de volle
grond, sportvelden, dijken en gazons
• reststoffen zijn onschadelijk voor het milieu

'
"J

)

'

• uitsluitend worden toegepast door een bevoegd deskundige
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Perfect erop Protexion
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Luxan B.V., Postbus 9
6660 AA Elst (Gld.),
Telefoon (0481) 36081 1.
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