Verhuizing

Nieuwe KAD
website

KAD bouwt aan de toekomst
Per 1 januari is het KAD verhuisd naar
haar nieuwe pand, gevestigd aan Nudepark 145 te Wageningen. Gelet op
de speciale eisen en wensen die een
onderzoeks- en opleidingsinstituut met
zich meebrengt, was enige aanpassing
aan het pand noodzakelijk. Inmiddels
zijn we in de fase van opbouw en we
hopen u later dit jaar te kunnen uitnodigen voor de opening. Op de foto krijgt
u alvast een klein doorkijkje naar de
inrichting van het nieuwe opleidingsinstituut. Hierbij hebben we gebruik
gemaakt van materialen die we van
verschillende bedrijven hebben ontvangen, zoals een prachtig stuk hout met
aantasting, geschonken door Traas Ongediertebestrijding uit ’s-Gravenpolder.
We zouden het erg leuk vinden om bij
de inrichting nog veel meer gebruik te
maken van praktijkmaterialen, zoals

bijvoorbeeld een wespennest en opgezette dieren, of andere zaken uit de
praktijk van een plaagdierbeheerser.
Heeft u spullen waar u niets mee doet
en waarvan u denkt dat dit goed zou
passen in de inrichting van het KAD,
dan horen we graag van u. Wij kunnen ze misschien heel goed gebruiken.
Natuurlijk is naamsvermelding van de
schenker mogelijk.

De laatste tijd is er ook hard gewerkt aan een nieuwe website die
onlangs is gelanceerd. Hiermee
kunnen we nog beter informatie
verstrekken, inzicht geven in ons
opleidings- en nascholingsprogramma en kunnen we onze leden,
zoals de keurmerkhouders, een
prominente plaats bieden. Momenteel werken we nog aan een webshop die in een latere fase online
zal zijn.
U kunt onze nieuwe website bekijken op www.kad.nl

Al 25 jaar muisstil
met MouseStop...
MouseStop is een
diervriendelijke werings- en
afdichtingspasta tegen
knaagdieren en andere
plaagdieren. MouseStop
wordt al sinds 1990 gebruikt
door de internationale
ongediertebestrijdingswereld!

Wij zijn een ongedierte bestrijdings bedrijf wat is gespecialiseerd in het
bestrijden van bruine ratten ZONDER gebruik te maken van Rodenticiden.
Onze speciaal getrainde honden jagen en vangen grote hoeveelheden ratten op een effectieve duurzame manier. De ratten worden in een fractie
van een seconde gedood, dat in tegenstelling tot rodenticiden waarbij de
doodstrijd dagen kan duren. Heeft U een ratten probleem dan komen
wij graag langs om te bekijken wat de mogelijkheden zijn om U van dat
probleem af te helpen.

www.mousestop.com
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