Ingangsdatum: 1 april 2021

BEDRIJFSVERKLARING & WERKWIJZE
De Groot Faunabeheersing werkt volgens de Nederlandse wet- en regelgeving en volgens de
we elijke
gebruiksvoorschri en die gelden voor de biociden die wij toepassen.
De Groot Faunabeheersing conformeert zich aan het toepassen van de beginselen van IPM, in
het bijzonder ten aanzien van de beheersing van ra enpopula es om gebouwen en
voedselopslagplaatsen.
Onder de verantwoordelijkheden valt de uitvoering van plaagdierbeheersing conform de
principes en werkwijzen van het handboek ‘Beheersing van ra enpopula es om gebouwen en
voedselopslagplaatsen’ (klik hier voor de meest actuele versie
), zoals opgesteld door KPMB
en vastgesteld door Ctgb en IL&T. Deze werkwijze hee als doel de risico’s die verband houden
met het gebruik van biociden zoveel mogelijk te beperken.
De verantwoordelijke medewerkers van De Groot Faunabeheersing:
• Zijn allen in het bezit van cer caat ‘bestrijdingstechnicus’.
• Hebben allen succesvol het examen ‘beheersing van ra enpopula es om gebouwen en
voedselopslagplaatsen’ afgelegd.
In de prak jk betekent dit dat, naast de bestrijding van plaagdieren, de nadruk zal liggen op:
• plaagdierpreven e
• advisering omtrent de wering van plaagdieren
• het op de juiste wijzen vastleggen van alle processen rondom bestrijding.
Uitsluitend onder zeer speci eke voorwaarden, zoals vastgelegd in het hierboven vermelde
handboek, kunnen biociden worden ingezet.
Het door de client opvolgen van de door ons afgegeven preven e-adviezen en weringsadviezen
vormt een belangrijk onderdeel binnen de samenwerking met De Groot Faunabeheersing. Dit
staat tevens vermeld in de door de client ondertekende samenwerkingsovereenkomst.
Deze verklaring is aan alle medewerkers gecommuniceerd die mogelijk verantwoordelijk zijn voor
de desbetre ende toepassing.

J.E. de Groot, eigenaar.
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De Groot Faunabeheersing, Kerkweg 125, 2941BJ, Lekkerkerk. www.degroo aunabeheersing.nl | info@degroo aunabeheersing.nl | 06-15066474

