Winterswijk/Goor, oktober 2021

Uitnodiging kennisbijeenkomst KnaagdierBeheersing Agrarische bedrijven
Aan onze relaties,
Ook dit najaar organiseert Agrowin kennisbijeenkomsten voor KBA (KnaagdierenBeheersing agrarische
bedrijven). Met KBA mag u als ondernemer binnen de bedrijfsgebouwen muizen en ratten beheersen. Deze
kennisbijeenkomst kan gevolgd worden als verlenging van uw KBA-licentie.
In 2023 gaat er veel veranderen aan het huidige beleid omtrent knaagdierbeheersing agrarische bedrijven.
Aan de precieze invulling hiervan wordt momenteel nog gewerkt. Over het toekomstige beleid kunnen wij
nog niets met zekerheid zeggen. De aankomende bijeenkomsten zijn dan ook vooral gericht op en nuttig
voor die personen waarvan de licentie vóór 1-1-2023 verloopt.
Per 31 juli 2021 heeft Bureau Erkenningen alle KBA licenties ontkoppeld van de licenties
gewasbescherming. Dit om te voorkomen dat wanneer uw KBA licentie niet verlengd wordt u ook uw
licentie gewasbescherming kwijtraakt. Let op: deze (nieuwe) licentiepas heeft een apart licentienummer.
Neem dit nieuwe KBA licentienummer mee naar de bijeenkomst.
Wilt u als licentiehouder een pasje bestellen van deze zelfstandige licentie dan kan dit via de website van
Bureau Erkenningen. Ook zijn al uw licenties in te zien op deze website en in de app van Bureau
Erkenningen.
Aanmelden voor bijeenkomst
Bijeenkomst Noord

donderdag 25 november 2021
13:30 uur tot 16:00ur
LMB Naber: Nieuwe Krim 23, 7741 NR Coevorden

Bijeenkomst Zuid

vrijdag 26 november 2021
13:30 uur tot 16:00 uur
De Radstake: Twente-Route 8, 7055 BE Heelweg

Het volgen van één dagdeel van 2,5 uur is voldoende.
Denkt u aan het bijbehorende cursusboek, welke als het goed is nog in uw bezit is. Deze is nodig om te
verlengen en moet u naar de bijeenkomst meenemen.
Ter plaatse krijgt u een factuur van € 66,50 mee voor de verlenging van uw licentie.
Tijdens deze bijeenkomsten houden wij ons aan de RIVM-richtlijnen omtrent het coronavirus. Dit houdt o.a.
in dat er per bijeenkomst maximaal 20 deelnemers aanwezig mogen zijn. Opgave is daarom verplicht en
vol=vol.
-

Bij klachten blijft u thuis
Wij hanteren het coronatoegangsbewijs (test, vaccinatie- of herstelbewijs).

Uw opgave kunt u mailen naar spuitlicentie@agrowin.nl of telefonisch doorgeven via
0543 –565234 (kantoor Winterswijk).
Wij zien uit naar uw komst!
Met vriendelijke groeten,
Team Agrowin B.V.

