Spinnen
Ze kunnen uw woning of uw bedrijfspand
ernstig bevuilen met hun uitwerpselen en
de spinnenwebben waar veel insecten in
blijven hangen. De oplossing hiervoor om
uw pand te laten behandelen met een
biologisch afbreekbaar product.

Vliegende insecten
Een wespenbestrijding is zeer doelgericht
uit te voeren aangezien wespen met het
hele volk in één nest leven. Een
behandeling heeft in de meeste gevallen
direct en definitief resultaat.

In geval van vliegen of muggen is het zaak
eerst vast te stellen om wat voor soort het
gaat.

De Specialist in uw Regio!

Kwalificaties en certificeringen
Alle medewerkers van MBS zijn volledig
KAD/EVM en VCA gediplomeerd.
VCA*, Keurmerk Plaagdier Management
Bedrijven en IPM Rattenbeheersing.

Voor meer info:
MBS Plaagdierbeheersing & Advies VOF
Hoofstraat West 72
84871 HX Wolvega
Tel:
0561-481639
mobiel:06-40304850/ 06-53732011
www.mbsplaagdieren.nl
mail: mbs@oostwestpestcontrol.nl

Plaagdierbeheersing & Advies VOF
*Bestrijding alle ongedierte
*Bestrijding houtaantasters
*Verzorging ongedierte bestrijdingsplan
*Isolatie kruipruimte
*Zwam- en vochtsanering
* Knaagdierenwering
* Vogelwering
Voor Particulieren, Agrariërs, Horeca,
Detailhandel, Transport & Logistiek,
Industrie, Zorginstellingen, Overheid en
Onderwijs.
Dit alles binnen de Wettelijke kaders en
volgens de I.P.M.- gedachte: Integrated
Pest Management houdt in grote lijnen in
dat als plaagdieren zich niet kunnen

vestigen, men ze ook niet hoeft te
bestrijden.

Knaagdieren
Naast het aanbrengen van knaagschade
aan kabels en voedselvoorraden, is het nog
veel belangrijker dat ze een ernstige
gezondheidsrisico vormen voor mens (en
dier). Knaagdieren verspreiden ziektes met
hun speeksel, uitwerpselen en urine en
zijn tevens drager van bacteriën,
parasieten en virussen.
Je kan zelfs al ziek worden door het
aanraken, van besmette plaatsen door
knaagdieren!

schade aan kunnen richten aan uw
woning, boerderij, meubels, monumenten
en andere gebouwen of objecten.

Zwam
In woningen komen we vooral huiszwam
en de kelderzwam tegen. Deze soorten
groeien graag in vochtige, warme en slecht
geventileerde ruimtes. Denk hierbij aan
kruipruimtes met een hoge
luchtvochtigheid en een optimaal
ontwikkelingstemperatuur van 23 graden.
Zwam begint meestal te groeien op hout
of organisch materiaal. Maar kunnen uit
breiden op muren (steen en Beton).
Zwammen tasten niet alleen uw woning
aan, ook uw gezondheid lijdt eronder. Een
veelgehoorde klacht is geïrriteerde
luchtwegen.

Houtaantasters
Boktor en houtworm (larven van de boktor
die hout eten) zijn insecten die flink wat

Kruipende insecten.
De bedwants komen vooral voor in
slaapkamers. Eenmaal per 8 dagen hebben
ze bloed van een mens nodig, bedwantsen
keren hun bloedmaaltijd terug naar hun
schuilplaats, bijv. naden en kieren, bij
voorkeur nabij het hoofdeinde van
bedden.

Mieren zijn insecten die over de hele
wereld voorkomen. Ze kunnen zowel
binnen als buiten voor heel wat problemen
zorgen. Ze zijn niet alleen vervelend maar
ook erg onhygiënisch.
Ze kunnen via hun urine en ontlasting
ziektekiemen verspreiden, waardoor
voedselvergiftiging kan ontstaan. Terrassen

en tegelpaden kunnen verzakken
waardoor u zich zelf kunt verwonden.
Zo kunnen houtmieren grote schade aan
bouwkundige constructies veroorzaken.

