
 
 

 
 

 
Winterswijk/Goor,  oktober 2020 
 

 
Uitnodiging  kennisbijeenkomst Knaagdierbeheersing Agrarische bedrijven  
 
Aan onze relaties, 
 
Dit najaar organiseert Agrowin kennisbijeenkomsten voor KBA (knaagdierenbeheersing agrarische bedrijven). Met 
KBA mag u als ondernemer binnen de bedrijfsgebouwen muizen en ratten bestrijden. Deze kennisbijeenkomst kan 
gevolgd worden als verlening van KBA. 
Ook is het mogelijk om tijdens de bijeenkomsten deze licentie nieuw te behalen. Dit kan als aanvulling op Uitvoeren 
Gewasbescherming, Bedrijfsvoeren Gewasbescherming of Bedrijfsvoeren + Distribueren.  
Mocht u nog niet in bezit zijn van een van deze ‘spuitlicenties’ dan is een aanvullend examen vereist. (Dit dient 
vooraf aangegeven te worden!) Het examen kan dezelfde dag worden afgenomen. U dient zich hiervoor minimaal 11 
dagen van tevoren aan te melden. 
 
*LET OP! Mocht u in het bezit zijn van KBA en staat deze geregisterd op uw spuitlicentiepas, dan is het belangrijk de 
KBA te behouden. Mocht uw KBA verlopen, dan verloopt daarmee óók uw spuitlicentie!  
Heeft u KBA niet langer nodig, dan moet u dit loskoppelen van uw spuitlicentie en verloopt de KBA zonder verdere 
problemen.  
Dit loskoppelen kan door in te loggen op www.erkenningen.nl, vervolgens →  Licentie → ONTKOPPELEN KBA LICENTIE.  

 
De dagen bestaan uit een ochtend- en middagsessie, het volgen van één dagdeel van 3 uur is voldoende.  
 
Wanneer:  Donderdag 22 oktober 2020  09.00-12.00 en 13.30-16.30 
  Dinsdag 27 oktober 2020  09.00-12.00 en 13.30-16.30 
 

Locatie zalencentrum “De Poppe” Markelo 
Adres: Holterweg 23, 7475 AT Markelo 

 
 

Wanneer:  Woensdag 28 oktober 2020 09.00-12.00 en 13.30-16.30 
 

Locatie “Domme Aanleg” Aalten  
Adres: Lichtenvoordsestraatweg 87, 7121 RD Barlo (Aalten)  

 
 
Denk 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. Deelnemers die nieuw zijn kopen dit cursusboek voor €21,-. 
Ter plaatse krijgt u een factuur van € 66,50 mee voor de verlenging van uw licentie. 
Indien u examen moet doen gelden hiervoor extra kosten van circa €70,- excl. de kosten voor het cursusboek.  
 

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.  

Uw opgave (ochtend of middag) kunt u mailen naar spuitlicentie@agrowin.nl of telefonisch doorgeven via 0543 – 

565234 (kantoor Winterswijk).  

 

 

Wij zien uit naar uw komst! 

Met vriendelijke groeten, 

Agrowin B.V. 

http://www.erkenningen.nl/
mailto:spuitlicentie@agrowin.nl

