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Hoofdredacteur
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Aanwijzingen voor auteurs
Conceptartikelen en andere kopij sturen naar:
nkamphorst@kad.nl. De redactie kan hulp bieden
bij het schrijven van artikelen. De redactie
behoudt zich het recht voor om artikelen te redigeren of te weigeren.
Abonnementenadministratie
Tel. (0317) 41 96 60
Een jaarabonnement kost € 48,50 (4 edities per
jaar). Losse nummers op aanvraag € 12,50 incl.
verzendkosten, excl. BTW.
Het abonnement dient schriftelijk te worden
opgezegd.
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.

Maandag 2 november 2015
Maandag 9 november 2015
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KAD-Handboek
Exclusief verkrijgbaar bij het KAD
Onmisbaar voor iedereen die zich actief met de bestrijding van plaagdieren bezighoudt: het praktische KAD-Handboek. Hierin vindt u een determinatietabel en
informatie om veelvoorkomende plaagdieren te kunnen herkennen. Met informatie over biologie van de diersoorten en de wijze van preventie en/of bestrijding,
biedt het handboek beknopt de nodige ondersteuning bij het opstellen van een
bestrijdingsplan.
Het KAD-Handboek is rijk geïllustreerd met full colour foto`s.
€ 130,= voor KAD-leden
€ 145,= voor niet-leden
Prijzen zijn exclusief € 10,= verzendkosten en 6% BTW
Voor deelnemers aan de BT-cursus is het KAD-Handboek bij de prijs inbegrepen.
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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

-

•

DIERPLAGEN Informatie 3 2015 27

