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Traas ongediertebestrijding
behaalt als tweede bedrijf in
Nederland het KAD Keurmerk.

•

Het KAD heeft het 'KAD-Keurmerk' ontwikkeld om hiermee
een bijdrage te leveren aan de verhoging van de kwaliteit van
de dienstverlening op het gebied van de plaagdierbeheersing
in Nederland. Het KAD-Keurmerk is gebaseerd op de principes
van het lntegrated Pest Management (1PM), wat inhoudt dat
de nadruk ligt op preventie om zo problemen met plaagdieren te voorkomen. Plaagdierbeheersbedrijven die het KADkeurmerk bezitten voldoen aan deze kwal iteitseisen. Periodiek
vindt toetsing plaats op de naleving van deze eisen .
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Traas Ongediertebestrijding is een van oorsprong Zeeuws
bedrijf met de hoofdvestiging in 's-Gravenpolder. In het bedrijf
werken totaal 26 mensen over heel Nederland verspreid, vanaf
6 regiovestigingen. Het bedrijf houdt zich voornamelijk bezig
met het voorkomen en bestrijden van houtaantasters, vliegen
en knaagdieren. Bij vele bedrijven wordt contractmatig
gewerkt, om zo aan eisen te voldoen die voortvloeien uit
Eurepgap, HACCP, BRC, M & S, 1FS e.d. Periodiek worden
controles/inspecties uitgevoerd bij deze contractklanten, om zo
problemen te voorkomen en waar nodig te bestrijden.

Het is Traas Ongediertebes1rijdi11g uir :,-Gravenpolder gelukr om als rweede
bedrijf in Nederland her KAD Keurmerk re behalen.
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Na van Eck Bedrijfshygiëne BV is Traas Ongediertebestrijding
het tweede Nederlandse bedrijf dat het KAD-keurmerk heeft
behaald. Projectleider Mike de Koster:
"Hier hebben wij jaren hard voor gewerkt, met name de kwaliteit bij onze klanten is erg belangrijk. Al onze mensen zijn
optimaal geschoold, gecertificeerd en intern opgeleid, dat zie
je terug in de kwaliteit". Ook Peter Traas is erg enthousiast:
"Wij hebben onze opslag, afvalstroom en interne administratie
goed op orde. Ook onze logboeken bij onze klanten zijn erg
overzichtelijk en duidelijk. We hebben alles in samenspraak
met onze klanten zo optimaal mogelijk ontwikkeld".

Onder contractklanten vallen supermarkten, horeca, bakkers,
slagers, groentebedrijven, conservenfabrieken, grote voedingsmiddelenproducenten, visverwerkende bedrijven, afvalverwerkende bedrijven, onderwijsinstellingen, zorginstellingen,
landbouwers, veehouderijen en dergelijke.

Wilt u weten of uw bedrijf in aanmerking komt voor het KAD-keurmerk of wilt u meer informatie,
neem dan contact op met het KAD: D317-41966Dlinfo@kad.nl.
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De effect ieve en betaalbare ongediertebestrijder van Nederland en België

TRAAS ZOEKT FRANCHISENEMERS
• Groningen of Friesland • Drente of Overijssel
• Noord-Holland
• België (omgeving Genk, Mechelen en Gent)
Voor deze regio's zijn wij op zoek naar commerciële en gedreven
personen die zich herkennen in onderstaand profiel:
• commercieel inzicht
• eigen inbreng

• in bezit van vakd iploma bestrijdingstechnicus
• zeer gedreven binnen het vakgebied.

Wij zoeken (startende) bedrijven die zich
willen aansluiten bij onze succes-formule.
Voor meer informatie over de vele
mogelijkheden die wij bieden, kunt u contact
opnemen met Traas Ongediertebestrijding,
dhr. P. Traas, t el: (06) 51 79 97 77Kijk alvast eens op:
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