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Bestrijdingsvoorwaarden (bv) 

Bestrijdingsvoorwaarden bestaan uit een aantal sub 
artikelen o.a.: 

• 11 A Het bestrijden van kruipende en vliegende 
insecten	

• 11 B Het bestrijden van knaagdieren	
• 11 C Het bestrijden van houtaantastende insecten 

en organismen		
• 11 D Beschermde diersoorten    	

Artikel bv 1 

Bestrijden van kruipend en vliegend 
insecten/ongedierte:Voor het bestrijden van insecten in het 
algemeen geldt dat er ten allen tijde de ventilatietijd in de 
offerte, of zoals door onze service-employee mondeling 
aangegeven, nagestreefd dient te worden, meestal geldt de 
norm van minimaal 2 uur ventileren tenzij anders 
aangegeven. 

Levensmiddelen in de breedste zin der woord dienen zoveel 
mogelijk verwijderd te worden van de plek waar de 
bestrijdingsactie plaats zal vinden of anders op een 
deugdelijke manier afgesloten te worden. 

Aquariums, viskommen en andere vormen van het houden 
van vissoorten en in het water levende organismen dienen 
op een adequate manier beschermd c.q verwijderd te 
worden in de te behandelen ruimte. Open vuur 
(Verwarming) en mogelijk losse elektradraden dienen te 
worden gedoofd c.q te worden afgesloten. 

Huisdieren mogen gedurende en minimaal 2 uur na de 
bestrijdingsbehandeling niet in de te behandelen ruimte 
aanwezig zijn, evenals zwangere vrouwen en kinderen 
jonger dan 4 jaar. 

Voor een behandeling tegen vlooien gelden 
aanvullende maatregelen: 

Als eerste dient er goed en grondig gestofzuigd te worden 
(Let op: De zak dient na deze beurt in een gesloten plastic 
zak afgevoerd te worden) Losse vloer en bankkleden dienen 
voorafgaand aan de bestrijdingsactie te worden verwijderd, 
deze worden bij voorkeur buiten behandeld. (Vergeet 
daarbij in geen geval de eventuele kleedjes/stoffen 
speeltjes van de huisdieren niet) Indien een 
slaapkamerruimte behandeld dient te worden kunnen 
bedlinnen en eventuele ander los beddengoed het beste 
gelijktijdig gewassen worden, het liefst indien mogelijk op 
60 graden.  

Bij een behandeling tegen o.a de tapijtkevers of 
kleer/pelsmotten is het eveneens mogelijk lossen 
kleden/kleding gedurende een periode van 5 dagen in te 
vriezen. 

Ook is het verstandig, bij bereikbaarheid, oude 
vogelnesten/wespennesten of andere bronnen te 
verwijderen deze kunnen de basisbron voor vlooien, diverse 
keversoorten of andere materiaal-aantasters zijn. 

Voor het behandelen tegen kakkerlakken gelden 
aanvullende maatregelen: 

Belangrijk bij bestrijding tegen kakkerlakken is een goede 
hygiëne, voorafgaand aan de bestrijding dient alles grondig 
te worden gereinigd. 

Na de bestrijdingsactie zo min mogelijk vochtige 
reinigingsactiviteiten uitvoeren, nazorg is noodzakelijk 
inspectie na ca 7 weken. 

Tegenwoordig voeren wij de bestrijding met de gel-
methode uit waardoor er door de opdrachtgever minder 
acties ondernomen hoeven te worden, maar ook hier gelden 
bovenstaande regels. 

Algemeen: 

Eventuele reinigingswerkzaamheden na het behandelen 
tegen kruipend en/of vliegend ongedierte zullen voor 
opdrachtgever zijn of schriftelijk anders overeengekomen 
door ons worden uitgevoerd. Wij staan ervoor garant dat 
onze producten voldoen aan de huidige regelgevingen m.b.t 
de toelating voor ongediertebestrijding alsook aan de 
richtlijnen in de diverse hygiënecodes en hygiëneplannen 
(o.a HACCP,BRC)  

Artikel bv 2 

Bestrijden van knaagdieren: 

Bij het bestrijden van ongedierte in het algemeen is goede 
medewerking van opdrachtgever van zeer groot belang met 
name voor bestrijding tegen knaagdieren.  

Opdrachtgever zal de lokaasdepots op een normale manier 
“onderhouden” deze mogen  zonder overleg niet verplaatst 
worden, ook dient onze service-employee de depots goed te 
kunnen bereiken. 

Het aanbod van voedsel dient minimaal te zijn en de 
ruimten dienen hygiënisch en bouwtechnisch deugdelijk in 
orde te zijn, men dient daarbij ook de vervuilingen van de 
aanwezige knaagdieren met regelmaat op te ruimen.  

FMB is IPM (Integrated Pest Management) gecertificeerd en 
streeft deze werkwijze waar mogelijk na, onze hygiënische- 
en weringaanbevelingen dienen dan ook  binnen een 
redelijk tijdsbestek nagestreefd te worden. 

Standaard gebruikt FMB kunststof gesloten lokaasdepots. 
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Wij staan ervoor garant dat onze producten voldoen aan de 
huidige regelgevingen m.b.t de toelating voor 
ongediertebestrijding alsook aan de richtlijnen in de diverse 
hygiënecodes en hygiëneplannen (o.a HACCP, BRC, AIB, 
Hygiënecode Contractcatering, etc.) 

Artikel bv 3 

Bestrijden van houtaantastende insecten en organismen 

Na een behandeling tegen houtaantastende insecten geven 
wij, zoals in de offerte omschreven, garantie op houtworm 
en boktorbestrijding echter dient de ruimte, zoals 
omschreven in de offerte, aangeboden te worden, FMB stelt 
zich niet garant indien hieraan geen gehoor is gegeven of 
gedeeltelijk in gebreke is gebleven.  

Aanpassingen of toevoegingen na offreren en/of uitvoering 
kunnen negatief van invloed zijn en zullen derhalve niet 
onder het garantiebeleid van FMB vallen evenals later 
bijgeplaatste constructies, objecten of andersoortige houten 
delen. FMB is niet aansprakelijk voor gevolgschaden, in de 
breedste zin des woord, naar aanleiding van een 
houtaantasterbestrijding. Eventueel meerwerk zal separaat 
worden doorbelast, garantie is van toepassing op  bewoner 
en/of opdrachtgever.  

FMB verzorgt bestrijding op maat en zal u altijd van een 
offerte en werkomschrijving voorzien, indien er veranderde 
omstandigheden tussen het moment van offreren en 
uitvoeren heeft plaatsgevonden is het noodzaak deze aan 
FMB kenbaar te maken, aan onze offertes kunnen geen 
rechten en/of plichten aan derden worden ontleend, dit in 
de ruimste zin des woord. 

 

Artikel BV 4 

Beschermde diersoorten 

Bij beschermde dierensoorten die toch enigszins overlast 
kunnen veroorzaken denken we onder andere aan: 

Steenmarter, Vleermuizen, Spitsmuizen etc. 

Bij zeer grote overlast kan vrijstelling via de gemeente bij 
de provincie aangevraagd worden, wij kunnen u hiermee 
niet van dienst zijn. 

 


