Website

Nieuwe KAD-website
Tekst: Koen Waanders, KAD

Dienstverlening en kennisdeling
Vanaf de homepage is een keur aan pagina’s met informatie en hulpmiddelen die wij aanbieden beschikbaar. Zo kunt u naast pagina’s over het
nut van (plaag)dieren, wetgeving en toegelaten biociden nu deskundige
informatie vinden over een groot aantal plaagdieren in onze kennisbank.
Indien u op zoek bent naar meer informatie over een diersoort, hoe deze
te herkennen is of hoe u ze weg kunt krijgen en weg kunt houden, dan
bent u hier aan het goede adres. Bent u desondanks nog niet zeker welk
(plaag)dier u heeft aangetroffen? Via de pagina Determinatie vindt u alles
wat u weten moet voor het aanvragen van een determinatie door een van
onze biologen.

Wellicht heeft u het al gezien, het KAD heeft sinds kort een nieuwe website. Met
behulp van internetbureau Slik hebben we zelf vorm kunnen geven aan de nieuwe
site, zodat deze alles bevat wat wij belangrijk vinden. Dit betekent dat de website
een hoop nieuwe opties en mogelijkheden heeft voor u als bezoeker.
Uitgebreide zoekfunctie
Zo is er nu op de homepage een uitgebreide zoekfunctie die u begeleidt
bij het vinden van de informatie of
hulp waar u naar op zoek bent. Door
te selecteren in welke hoedanigheid
u zoekt (bijvoorbeeld als particulier
of als plaagdierbeheerser) en waar u
naar op zoek bent, komt u direct op
de juiste plek terecht. Uiteraard kunt
u met behulp van het vergrootglaasje
ook naar specifieke termen zoeken,
zoals een bepaalde diersoort of een
opleiding waar u graag meer over te
weten wilt komen.

Educatie
Onder het kopje Educatie vindt u ons
gehele aanbod aan opleidingen, cursussen en nascholingen. Elk met een
eigen pagina die aangeeft wat de educatie inhoudt, wat de kosten zijn en
wanneer het te volgen is. Vervolgens
kunt u zich nu via het aanmeldformulier op de website direct aanmelden
voor iedere vorm van educatie. In het
aanmeldformulier staan alle educaties
met de respectievelijke data genoemd,
samen met alle nodige informatie voor
de verwerking. Hiermee kunt u zich
opgeven voor verschillende opleidingen, cursussen en nascholingen in één
enkel formulier.
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Advies op maat
Bij het KAD bieden we advies aan voor zowel
bedrijven en gemeenten als particulieren. Gezien
onze onafhankelijkheid bent u altijd verzekerd
van een betrouwbaar advies. Voor de juiste informatie kan een determinatie gedaan worden om
een plaagdier op naam te brengen. Indien nodig
kan één van onze adviseurs ter plaatsen een onderzoek doen om de situatie te beoordelen. Zo is
er voor bedrijven bijvoorbeeld de mogelijkheid
van een risico-inventarisatie op locatie. Verder
kan het KAD ook als getuige-deskundige optreden bij geschillen over schade door plaagdieren.
Alles voor het juiste advies!

Vraag & Antwoord service
Wanneer u alsnog met een vraag zit en op onze
website het antwoord zo snel niet kunt vinden,
dan hebben we bij het KAD nu ook de Vraag &
Antwoord service. Via deze service kunt u korte
vragen digitaal stellen, waarna u per e-mail een
deskundig antwoord ontvangt, opgesteld door
een van onze biologen of adviseurs.
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