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in uiteenlopende branches (w.o. voedingsmiddelen, recreatie, zorgsector, horeca, douane,
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behoudt zich het recht voor om artikelen te redigeren of te weigeren.
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Het KAD is het landelijke kennis- en adviescentrum op het gebied van dierplaagbeheersing en
milieubescherming. Het stelt kennis over beleid,
biologie, dierwelzijn, preventie en bestrijding
van ongewenste organismen ter beschikking aan
overheden en branches. Het KAD ondersteunt
opdrachtgevers en beoordeelt de noodzaak en
kwaliteit van bestrijdingsplannen. Het KAD geeft
voorlichting aan burgers en leidt praktijkmensen
op.
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KAD-logo’s
Het KAD-logo en het KAD-Keurmerk-logo zijn een belangrijk onderdeel van de
herkenbaarheid en betrouwbaarheid van het KAD. Deze logo’s zijn eigendom
van het KAD en externe partijen die deze willen gebruiken, bijvoorbeeld op hun
website, dienen hiervoor uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van het KAD te
krijgen.
• Alleen het door het KAD verstrekte logo mag gebruikt worden.
• Aanpassingen aan de logo’s in welke vorm dan ook zijn niet toegestaan.
• Het is niet toegestaan om KAD-logo’s te gebruiken voor reclame of promotionele doeleinden.

Oneigenlijk gebruik
Bij gebruik van de KAD-logo’s zonder schriftelijke toestemming zal het KAD stappen ondernemen. Eventuele kosten en/of negatieve publiciteit die hieruit voortvloeien zijn voor rekening van de gebruiker. Personen en/of organisaties die misbruik maken van een KAD-logo worden als zodanig vermeld op de website van
het KAD.

Overname van artikelen of gedeelten daarvan is
slechts toegestaan na schriftelijke toestemming
van de redactie.

Disclaimer
Uitingen van derden, zoals adverteerders, externe
auteurs en geïnterviewden, geven niet noodzakelijkerwijs de mening van het KAD weer.
ISSN: 1388 - 137X

Nieuwsbrief
Wilt u ook op de hoogte blijven van het laatste nieuws op het gebied van plaagdierbeheersing? Meld u dan op onze website aan voor de digitale KAD-nieuwsbrief.
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