
CONTACT:
c 06 - 58 01 29 28
m help@rattenbestrijders.nl

Onze methodes zijn
ecologisch verantwoord en
zeer gericht op preventie. Immers, het
doden van ratten dient geen doel op
zichzelf te zijn maar het allerlaatste
redmiddel. Voorkomen dat de ratten u
in de eerste plaats vereren met een
bezoekje is uiteindelijk de beste vorm
van preventie.
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VEILIG EN SNEL VAN UW
RATTENPROBLEEM AF?

Agrarische- en veevoerbedrijven
Zeker in de agrarische sector zijn ratten een
enorm probleem. De schade die dit ongedierte
veroorzaakt en de ziekten die zij meebrengen
(voor mens en dier) maakt dat de bestrijding
van die rat een must is.

Particulieren
Rattenoverlast in uw tuin, bent u een hobby
pluimveehouder of heeft u bijvoorbeeld
paardenstallen met een rattenprobleem? Ook
in dat geval kunt u met ons contact opnemen!

Levensmiddelenbranche (magazijnen)
Bij uitstek een sector waar gif absoluut
onwenselijk is. Onze methode is hygienisch en
veilig.

Gif is per 2023 zo’n beetje overal praktisch verboden
en vallen en klemmen lachen ratten om. Al snel
snappen ze dat ze die dingen links moeten laten
liggen en urineren de oudere ratten op de vallen om
de jonge ratten er uit de buurt te houden. Hoe moet je
een rattenplaag dan gaan aanvliegen?

Gelukkig is er een milieuvriendelijk en ecologisch
verantwoord alternatief dat sinds 2018 wettelijk is
toegestaan en dat is afschot door middel van een
luchtgeweer. Ook de provinciale besturen en
landelijke overheid zien inmiddels in dat er met al die
beperkingen er iets moet gebeuren. Gebleken is dat
de rattenjacht de meest humane methode is om
ratten te doden en inmiddels wordt deze ook landelijk
veelvuldig toegepast.

Rattenbestrijders.nl werkt volgens de ratslag methode
en is SvR gediplomeerd. Tevens zijn wij aangesloten
bij het landelijke collectief “Professionele Rattenjagers
Nederland”. Uiteraard werken wij met de juiste
accreditaties en benodigde provinciale ontheffingen.
Voor tarieven en voorwaarden, zie onze website.
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