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Aangenaam:
FD Plaagdierpreventie!
FD Plaagdierpreventie is uw full service
dienstverlener voor bedrijfshygiëne, plaagdierpreventie en plaagdierbestrijding. Wij lossen
de overlast van plaagdieren vakkundig voor
u op maar denken liever al in een eerder
stadium met u mee over het weren van deze
ongewenste bezoekers uit uw bedrijfs- en
productieruimten. Wij verlossen u zodoende
structureel van bijvoorbeeld muizen, ratten,
vliegen, schadelijke insecten en overige
dierlijke overlast.

Voorkomen is beter dan bestrijden
Hierbij staat respect voor mens, dier en milieu
centraal. Daarom werken wij volgens het systeem
van Integrated Pest Management (IPM). De focus
ligt hierbij op het voorkomen van overlast door
plaagdieren. Hiervoor vinden wij de mogelijkheden
in bijvoorbeeld bouwkundige maatregelen, het
verwijderen van nestelmogelijkheden en advisering
in productieprocessen waardoor uw ruimten
onaantrekkelijk worden voor bijvoorbeeld knaagdieren.
Bij FD Plaagdierpreventie werken alleen EVMgediplomeerde vakmensen die allemaal in het bezit zijn
van het VCA-certificaat. Natuurlijk gebruiken zij alleen
de modernste technieken en materialen en worden
alleen bestrijdingsmiddelen toegepast die in Nederland
worden toegelaten. Door continu te investeren in onze
professionals werken wij altijd volgens de meest recente
en hoogste kwaliteitsstandaard. Dankzij de hoge eisen
die wij aan onszelf stellen is FD Plaagdierpreventie KADKeurmerk (*) gecertifieerd.

Waar u ook bent
Vanuit onze vestigingen in Eindhoven (hoofdkantoor),
Hapert, Oss en Roosendaal zijn we snel ter plaatse
in heel zuid Nederland om u te helpen. Ook voor
andere gedeelten van Nederland bieden wij graag
oplossingen die werken. Wij zijn immers de specialisten
in plaagdierpreventie en -bestrijding voor bijvoorbeeld:
• Agrarische bedrijven
• voedselproducerende industrie
• distributie en transport ondernemingen
• horeca
• midden en Kleinbedrijf (MKB)
• gezondheidssector.

Hierdoor zijn we de ideale partner voor alle
bedrijfstakken waarin preventief beleid tegen
plaagdieren van belang is.
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Uw specialisten
FD Plaagdierpreventie is uw gesprekspartner als het gaat
om alle vragen over het weghouden en desnoods bestrijden
van ongenode gasten in uw (bedrijfs-)ruimten. Wij helpen u
graag en goed op deze gebieden:
Preventie en bestrijding van:
• Schadelijke knaagdieren zoals muizen en (zwarte) ratten
• vliegende insecten zoals wespen en vliegen
• bedwantsen
• voorraadaantasters
• hout-aantasters zoals boktorren en houtwormen.
Desinfectie van:
• Agrarische bedrijven
• vloeren en bedrijfsruimten (ook in de gezondheidssector).
Vogelwering en het verplaatsen van schadelijke of overlastgevende dieren zoals katten, konijnen, zwanen, ganzen enz.

Het FD Plaagdier BeheersPlan
Heeft uw bedrijf een preventieovereenkomst met ons
afgesloten? Dan kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week
op ons rekenen indien er onverhoopt overlast ontstaat.
FD Plaagdierpreventie is er namelijk van overtuigd dat
een professionele preventie en planmatige aanpak van
plaagdieren u veel problemen bespaart. Daarom brengen
wij, na een grondige, voor uw situatie specifieke, inspectie
(de nulmeting), een uitgebreide offerte uit. Hierin kijken wij
veel verder dan u misschien verwacht: Ook bouwkundige en
hygiëne-aspecten komen namelijk aan de orde.
Na verlening van de opdracht adviseren we u om te komen
tot de optimale wering van plaagdieren. Deze adviezen
worden vastgelegd in de preventieovereenkomst.
Graag gaan we nog een stap verder met u en implementeren
we IPM in uw organisatie. Via het bijbehorende FD Plaagdier
BeheersPlan bent u verzekerd van optimale service. Om de
preventie te bewaken bezoeken we u bijvoorbeeld elke 6
weken om uw ruimten te inspecteren. Indien noodzakelijk
of wenselijk, bijvoorbeeld vanwege uw bedrijfsactiviteit,
bezoeken we u zelfs nog frequenter.

Alle preventie en bestrijdingswerkzaamheden
worden in een overzichtelijk logboek voor u bijgehouden.
Dit logboek voldoet onder andere aan alle eisen van:
• HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)
• GMP (Good Manufacturing Practice)
• GlobalGAP (Global Good Agricultural Practice)
• BRC (British Retail Consortium)
• IFS (International Food Standard).

Ieder zijn vak!
Door de inzet van FD Plaagdierpreventie kunt u zich weer
richten op de werkzaamheden waar u het best in bent. Het
weren en het onverhoopt bestrijden van plaagdieren is ons
specialisme, u heeft het uwe. Door onze werkwijze bespaart
u tijd en (dus) kosten terwijl u er zeker van bent dat uw
bedrijf geen overlast krijgt van plaagdieren. Natuurlijk neemt
u het zekere voor het onzekere en kiest u voor ‘Voorkomen
in plaats van bestrijden’: FD Plaagdierpreventie neemt
u alle vraagstukken met betrekking tot voorkoming en
bestrijding uit handen, dat wilt u toch ook?

Voorkomen

is beter dan bestrijden...
FD Plaagdierpreventie
Plaagdieren kunnen een behoorlijke schadepost
betekenen voor uw bedrijf. Muizen, ratten, vliegen en
kakkerlakken verspreiden ziekten en tasten de voorraad aan, die daardoor onbruikbaar wordt. Daarnaast veroorzaken plaagdieren schade aan muren,
plafonds en leidingen en tasten daarmee ook de
uitstraling van uw bedrijf aan.

(*) KAD-Keurmerk:
Via onze complete aanpak van de plaagdierpreventie
voorkomt u deze problemen. Wij bieden u een compleet
dienstenpakket aan van advies, inspectie, preventie en
bestrijding. Voorkomen is daarbij ons uitgangspunt. Krijgt
u desondanks bezoek van plaagdieren, dan zorgen we voor
efficiënte en effectieve bestrijding.

Duurzaam
We kiezen voor een duurzame aanpak en vermijden het
gebruik van chemische (giftige) bestrijdingsmiddelen zo veel
als mogelijk. Dat bespaart u niet alleen kosten. We vermijden
hiermee ook het risico van verkeerd gebruik van deze
middelen met mogelijk gevaar voor de voedselveiligheid. Ook
belasten we met deze aanpak het milieu minder.

FD Plaagdierpreventie beschikt over het KAD-Keurmerk:
Het kwaliteitscertificaat dat u de garantie geeft dat
wij professioneel en verantwoord werken aan uw
plaagdierpreventie. Het bezit van het KAD certificaat,
uitgegeven door het Kenniscentrum Dierplagen, waarborgt:
• Deskundigheid door een vastgesteld IPM beleid
• 	kwaliteit door een deugdelijk plaagdierbeheerssysteem
en de uitvoering daarvan door professionele en
gediplomeerde vakmensen
• 	kwaliteit door hoge eisen aan opslag, transport en
toepassing van biociden (bestrijdingsmiddelen)
• 	kwaliteit en controleerbaarheid door het gebruik
van logboeken per locatie met een administratie
waarin alle relevante gegevens worden vastgelegd en
gecommuniceerd.

Het doel van het KAD-Keurmerk is de verhoging van de
kwaliteit in de plaagdierbranche. U heeft daardoor de
garantie dat FD Plaagdierpreventie optimaal werkt.
Uw voordelen hiervan:
• 	Door aandacht voor preventie voorkomt u hinder,
overlast en schade, nu en in de toekomst:
een duurzame invulling van uw plaagdierbeheersing
• 	door toepassing van preventieve maatregelen hoeven
minder biociden gebruikt te worden,
dus: minder milieubelasting en lagere kosten
• 	preventie voorkomt de toename van het aantal dieren,
en voorkomt dus het onnodig doden van plaagdieren.
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