KAD-Keurmerk

Avalex Bedrijfsafval behaalt KAD-Keurmerk
Negentien mei jl. werd door Nico Vonk het 25e KAD-Keurmerk uitgereikt aan Avalex
Bedrijfsafval te Den Haag. Avalex verzorgt voor diverse gemeenten de plaagdierbeheersing. Daarnaast richten zij zich ook op het bedrijfsleven. Door nauwe samenwerking met en enorme inzet van alle medewerkers heeft Avalex het traject voor het
behalen van het keurmerk binnen een jaar doorlopen. Een bijzondere prestatie die
men niet ongemerkt voorbij wilde laten gaan.
Ronald Kasius, hoofd zakelijke dienstverlening en verantwoordelijk voor de plaagdierbeheersing, greep dit moment dan ook aan
voor koffie met gebak.

Van links naar rechts: R. Zandbergen, J. Bouwer, H.
Bakar Omar, R. Kasius en R. van Rutten van Avalex.

Al 25 jaar muisstil
met MouseStop...

Ronald: “Avalex voert de
werkzaamheden op een professionele, veilige en milieuvriendelijke wijze uit volgens
Integrated Pest Management
(IPM). We hebben ons vanaf
het begin van dit traject gericht
op verschillende proeven om
plaagdieren op een milieuvriendelijke manier te beheer-

sen. De kennis die dit oplevert, helpt
ons ook weer verder. De verwachting
is dat we in 2017 helemaal geen gif
meer mogen en hoeven te gebruiken.
Daarom is het zo belangrijk om nu alvast naar de alternatieven te kijken. Het
keurmerk gaat uit van de preventie van
plaagdieren. Dit is beter voor het milieu, kost minder en voorkomt overlast
en schade. Preventie is ook diervriendelijker, omdat er dan geen plaagdieren
bestreden hoeven te worden. Voor (horeca)bedrijven geldt natuurlijk ook dat
het voorkomen van plaagdieren zorgt
voor een beter imago.”
Het KAD feliciteert Avalex met het behalen van dit resultaat. Een stimulans voor
de bedrijven die nu nog werken aan het
behalen van het keurmerk en voor bedrijven die hiermee willen starten.
Voor informatie over het KAD-Keurmerk
kunt u contact opnemen met het KAD:
(0317)-41 96 60 of info@kad.nl.

Pest Control News is het blad
voor de plaagdierbestrijder!

MouseStop is een
diervriendelijke werings- en
afdichtingspasta tegen
knaagdieren en andere
plaagdieren. MouseStop
wordt al sinds 1990 gebruikt
door de internationale
ongediertebestrijdingswereld!

40 pagina’s
achtergrondverhalen,
commentaren, berichten en
wetenswaardigheden, niet
alleen uit de Benelux maar
ook uit andere delen van de
wereld, bestemd voor de
plaagdierbeheersingsmarkt
in Nederland, Belgie en
Luxemburg.
verschijnt twee keer per jaar.

Gratis, onafhankelijk en niet verbonden
aan een brancheorganisatie.
Neem contact op met:
NT Services | J. Nijboer | Struisvaren 21 | 2661 PW Bergschenhoek | Nederland
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