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UW PARTNER VOOR VEEHOUDERIJPRODUCTEN

Ongediertebestrijding
Voor iedere situatie een aangepast product

ONGEDIERTE BESTRIJDEN 

Ratten en muizen zijn van de  meest voorkomende diersoor-
ten op aarde.  Om ze efficiënt te kunnen bestrijden is het 
belangrijk te weten hoe ze leven.
Ratten leven in families met 1 dominant mannetje, 1 of meer 
vrouwtjes met hun nakomelingen. Ze bewegen zich meestal 
niet veel verder dan 300 meter rond hun nest. Wanneer de 
families te groot worden, vertrekken een aantal mannetjes om 
op een grotere afstand opnieuw een “familie” uit te bouwen. 
Ratten zijn vooral actief tussen 18u00 en 6u00.
 
Muizen hebben een kleiner territorium, bij muizenbestrijding 
is het belangrijk om veel lokaasdoosjes te zetten op een 
kleinere oppervlakte, bv om de 2 meter.

Bruine ratten begeven zich vooral over de grond, het zijn 
minder goede klimmers dan zwarte ratten. Ze komen meestal 
voor op bedrijven waar waterlopen zijn en rond silo’s. Ze 
leven vaak buiten, in halfopen gebouwen,  in gangen die ze  
liefst graven  in losse, droge en licht hellende grond. Zwarte 
ratten leven meer binnen in de stallen, ze zijn “slimmer” en 
kieskeuriger in de opname van rodenticide dan bruine ratten. 
Het zijn bovendien zeer goede klimmers die zich bv in het 
plafond of in de mestkelder zullen nestelen.

Het belangrijkste zintuig van de rat is z’n tastzin (snorharen en 
tastharen in pels),  het zicht daarentegen is beperkt ; daarom 
ontwikkelen ratten en muizen een vast looppatroon. Het is 
belangrijk om dit te kennen als onderdeel van de bestrijding.  

Het zijn alleseters, maar ze zijn “neofoob”, 
dit wil zeggen dat ze niet zo snel nieuwe 
voedselbronnen gaan gebruiken, dit is de 
reden waarom het soms een drietal dagen 
kan duren vooraleer ze aan een nieuw gelegd 
lokaas komen.  

De voortplanting gaat bijzonder snel. Een rat 
kan tot 50 nakomelingen per jaar hebben, na 
3 maanden zijn deze zelf geslachtstrijp. Is er 
minder voedsel, dan zijn er minder jongen. 
Voedseltekort kan de bevruchting verhinderen. 
Het komt er vooral op aan om goed te kijken waar de rat-
ten uitkomen en waar ze naartoe vluchten. Het is absoluut 
belangrijk het lokaas op deze wegen te leggen, ratten en 
muizen gaan geen omweg maken om het lokaas te zoeken. 

GEBRUIK VAN VALLEN
Vallen plaats je op een aantal cruciale plaatsen, op hun 
wegen. Je plaatst er best een drietal na elkaar om te vermij-
den dat ze er rond lopen. De vallen moeten ook regelmatig 
gereinigd worden.
 

PRODUKTEN
Er bestaan vele soorten rattenvergif. Het werkend bestand-
deel is een bloedverdunnend middel dat pas een tijd na 
de inname begint te werken. Zorg er steeds voor dat je de 
nodige veiligheidsvoorzieningen treft bij het werken met 
vergif : gebruik steeds handschoenen en was je handen 
na elk gebruik. Als het rattenvergif is verdwenen vul je het 
opnieuw aan met nieuw rattenvergif.  Zolang het rattenver-
gif verdwijnt zijn er ratten die het vergif opeten en sterven ! 

LOGIN WEBSITE 

Nog geen login?
Vraag er gerust één aan, wij bezorgen dan via mail uw gegevens 
om aan E-commerce te kunnen doen.om aan E-commerce te kunnen doen.

TIP!
Om te vermijden 

dat ratten 

binnenkomen 

in de stal, is het 

noodzakelijk 

om lokaasdozen 

rond de 

gebouwen 

te plaatsen. 

€

SMART WEBDEAL
Wist u dat wij om de 14 dagen 
van vrijdag tot zondag een 
webdeal lanceren ?  
Schrijf u nu in en 
u ontvangt de 
webdeal in uw 
mailbox.



RODILON TRIO
 » Lokaas in graanvorm ter bestrijding van zwarte en bruine ratten, alsook muizen.
 » Aantrekkelijke mengeling van drie graansoorten (haver, zonnebloemzaden en maïs).
 » Turbo-impregnatie: actieve stof tot in de kern.
 » Gebruik enkel toegelaten in gebouwen.
 » Rode kleurstof is zichtbaar in de uitwerpselen van het knaagdier.

Actieve stof: 0.0025 % Difethialone

  Dosis :                                            
25 g / voederplaats voor muizen / Gedurende 1 à 3 maanden
100 g / voederplaats voor ratten / Gedurende 4 à 10 maanden

RAPPAT
 
Rappat is een vettig en deegachtig lokaas. Zijn actieve stof, difenacoum, is een krachtig bloed-
stollingsremmend middel tegen ratten en muizen . Eén enkele dosis kan dodelijk zijn; zelfs voor 
knaagdieren die resistent zijn aan de andere bloedstollingsremmende middelen. De dood treedt 
slechts op na enkele dagen na consumptie van het lokaas, lokaasschuwheid is dus uitgesloten. 
De specifieke samenstelling van Rappat geeft aan het product een optimale aantrekking.
Rappat in een lokaasdoos aanbrengen, op alle plaatsen die regelmatig door knaagdieren bezocht 
worden : langs wanden en in rustige hoekjes, tussen hun nest en voedingsbronnen ; nooit in open 
ruimte. Regelmatig het verbruik nagaan en zo nodig aanvullen zolang er opname vastgesteld wordt. 
Niet wachten tot volledige opname van het lokaas. Na de behandeling, de resten van het lokaas 
en de dode dieren op een toegepaste manier verwijderen. Om nieuwe infestatie te vermijden, 
altijd een lokaasdoos met Rappat achterlaten op de meest bezochte plaatsen.

  Dosis :  
Tegen bruine ratten: 50 – 100g (3 tot 6 blokjes pasta) om de 10 meter 
tegen muizen: 10 - 20g  (1 tot 2 blokjes pasta) om de 3 tot 5 meter de lokaasdoos aanvullen met 
vers lokaas gedurende ten minste 15 dagen.

PRO BLOC
Probloc is een geparaffineerd lokaas ter 
bestrijding van ratten en muizen, zowel rond 
gebouwen en landerijen als langs waterlopen 
en vochtige plaatsen
Hang het lokaas langs bermen van beken, rivie-
ren, rioleringen. Hang het aan de buitenzijde 
van opslagplaatsen, agrarische en industriële 
ruimten, enz. Herhalen zolang het lokaas ver-
dwijnt. Restanten van het lokaas verwijderen. 
Het lokaas moet geplaatst worden buiten bereik 
van vogels en andere huisdieren. Het product 
kan gebruikt worden in combinatie met ander 
dierlijk voedsel.

  Dosis 
Tegen ratten: 
90-100g alle 10m (5m in zware besmette zones).
Tegen muizen: 
20-30g alle 5m (3m in zware besmette zones).
Tegen ratten in riolen: 
niet meer dan 300g per lokaaspunt.

MAKI BLOC
Actieve stof: 0,005 % Bromadiolone
 Dosis : 
 » In en rond gebouwen

• Zwakke infestatie: tot 200 g / lokdoos (lokdoos om de 8-10 m)
• Sterke infestatie: tot 200 g / lokdoos (lokdoos om de 4-5 m)

 » Op afvalplaatsen
• Zwakke infestatie: tot 200 g / lokdoos (lokdoos om de 10-15 m)
• Sterke infestatie: tot 200 g / lokdoos (lokdoos om de 3-5 m)
• Zonder de dosis van 40 kg / ha te overschrijden

 » Algemeen
• Ideaal voor vochtige plaatsen
• Blokjes van 40 gram
• Een homogene distributie van de actieve stof in het lokaas 

        zodat de efficiëntie bij elke opname wordt gemaximaliseerd
• Homogeen mengsel van gemalen en gehele granen voor 

        een optimale attractiviteit
• Gering gehalte aan paraffine om de aantrekkelijkheid te 

waarborgen
• Extra aantrekkelijk door ribstructuur

TALON SOFT
Actieve stof: 0.005 % Brodifacoum
  Dosis : 
1 à 2 dosissen van 10 g per voederdoos tegen muizen
3 à 6 dosissen van 10 g per voederdoos tegen ratten
 » Gebruiksklare pasta tegen muizen, zwarte en bruine ratten
 » Zeer aantrekkelijk deegachtig, gearomatiseerd en olierijk lokaas
 » Toegelaten in en rond gebouwen en in rioleringen
 » De pasta wordt in lokaasvoederdozen weggezet, 

    buiten bereik van kinderen en huisdieren
 » De meest krachtige actieve stof op de markt: single feed
 » Waterafstotend, zeer goede houdbaarheid, 

    ook in vochtige omstandigheden
Toepassing met siliconenpistool

RACUMIN FOAM
Actieve stof: 0,406228 % coumatetralyl
  Dosis : 
voor de bestrijding van ratten: 
20 - 30 g schuim per holingang of doorgang
voor de bestrijding van muizen: 
4 - 30 g schuim per holingang of doorgang
Rodenticide in schuimvorm ter bestrijding van 
ratten en muizen
Gebruikt als een ondersteunende maatregel bij 
normale bestrijdingsacties met lokaas
Eénmaal toegepast, zal het product gedurende 
meerdere dagen blijven opschuimen
Het product moet toegepast worden op over-
dekte locaties waar knaagdieren geregeld 
komen: rondom holingangen, openingen in 
het metselwerk, smalle doorgangen, verlaagde 

plafonds, isolerende wanden, schachten, 
dwarsbalken, ...  

Om knaagdieren toe te laten hun toegangs-
punten te blijven gebruiken, is het belangrijk 
dat deze niet volledig afgesloten worden door 
het schuim. De toegang moet nog duidelijk 
zichtbaar blijven
Wanneer de knaagdieren in contact komen 
met het product, blijft dit aan hun pels kleven. 
Als gevolg hiervan zullen ze hun vacht schoon-

maken waardoor ze de actieve stof 
opnemen

RICA PASTA
 
Gebruiksklare pasta in handige doseerzak-
jes, die zelfs resistente ratten en muizen 
doodt.
0,004% Brodifacoum
Plaats het lokaas waar tekenen van knaag-
dierenactiviteit te zien zijn, o.a. holen, 
loopsporen etc. Zet voldoende lokazen 
uit, om de gehele geïnfesteerde zone te 
dekken. Controleer de lokazen een eerste 
keer na 3-4 dagen. Vervang opgegeten 
lokazen, evenals degene die verontreinigd 
zijn door water of vuil. Verzamel de dode 
knaagdieren en verbrand of begraaf ze om 
secundaire vergiftiging bij roofdieren te 
voorkomen. Verwijder na behandeling alle 
lokaasresten en alle lokaasbakjes.
Dit preparaat mag enkel gebruikt worden 
in gesloten gebouwen en in riolen, voor het
bestrijden van knaagdieren die hoofdzake-
lijk leven in gebouwen en riolen en er hun 
voedsel verzamelen. Het gebruik in open 
ruimten ( loodsen, open lucht,...) is verbo-
den. Leg het lokaas verscholen (bv. onder 
een dakpan) of in lokaasdozen. 

Dosering :  

Gebruik voor rattenplagen 
2 tot 4 lokaaspakjes per 
lokaaspunt, voor 
muizenplagen 1 lokaaspakje 
per lokaaspunt.

TOURNIRAT
 
Het lokaas bestaat uit tarwevlokken en zonnebloempitten en is hierdoor zeer aantrekkelijk.
Ideaal polyvalent middel tegen ratten en muizen. Tournirat is het sterkste lokaas op de markt. 
De actieve stof wordt zeer vlug opgenomen, wat een zeer snel resultaat garandeert. De actieve stof 
brodifacoum zorgt voor een verbluffend resultaat na zelfs 1 opname. 

Gebruik:   
Uitsluitend toegestaan voor gebruik in gesloten gebouwen, tegen knaagdieren die hoofdzakelijk in 
gebouwen vertoeven en er hun voedsel verzamelen. Het gebruik in open hangars en buiten gebouwen 
is niet toegelaten. Uitsluitend voor professioneel gebruik. 

Samenstelling:  
Graanlokaas op basis van 0,005% Brodifacoum 

Gebruikswijze en dosis:  
 » Plaats het lokmiddel waar tekenen van knaagdieractiviteit is, o.a. holen, vluchtroutes. 
 » Zet voldoende lokaaspunten uit om het gehele geïnfesteerde gebied te bedekken. 
 » Controleer de lokazen voor de eerste keer na 3-4 dagen. 
 » Vervang het lokmiddel dat door de knaagdieren is opgegeten of als het bedorven is door water of 
verontreinigd met vuil. 

 » Verzamel de knaagdierkadavers. 
 » Dode knaagdieren moeten worden verbrand of begraven om 

   secundaire vergifting bij roofdieren te voorkomen. 
 » Verwijder na behandeling alle resten van het lokmiddel en lokaasbakjes.  
 » Gebruik voor rattenplagen 20 tot 50 g per lokaaspunt, 

    voor muizenplagen 5 tot 15 g per lokaaspunt. 

plafonds, isolerende wanden, schachten, 
dwarsbalken, ...  

Als gevolg hiervan zullen ze hun vacht schoon-

BROMAPOM
 » Zachte pasta en rijk 

   aan granen.
 » Zeer aantrekkelijk.

Actieve Stof Difenacoum Bromadialone Brodifacoum Diféthialone Coumatetralyl
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RASTOP BROMATOX TOTAL TOURNIRAT RODILON TRIO

Eigenschap appelgeur gesuikerde haverkorrel met appelgeur appelgeur Turbo geïmpregneerde korrels (*)

Concentratie 0,005 % 0,005 % 0,005 % 0,0025%

Verpakking 5 kg - 25 kg 5 kg - 25 kg 5 kg - 25 kg 2,5 kg
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RAPPAT BROMAPOM RICA PASTA

Eigenschap chocoladegeur appelgeur anijsgeur

Concentratie 0,005 % 0,005 % 0,004%

Verpakking 5 kg (15g) 5 kg 5 kg (15g)

MURIN PASTA

Eigenschap Chocoladegeur

Concentratie 0,004%

Verpakking 5 kg (15g)
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RODILON WHEAT TECH

Eigenschap Turbo geïmpregneerde korrels (*)

Concentratie 0,0025%

Verpakking 2,5 kg
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TALON SOFT RACUMIN FOAM

Eigenschap pasta, 300 ml schuim

Concentratie 0,005 % 0,4 %
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PRO BLOC MAKI BLOC RODILON BLOCK

Eigenschap Vochtbestendig Vochtbestendig in blokvorm

Concentratie 0,005 % 0,005 % 0,0025%

Verpakking 10 kg (100g of 30 g) 4 kg 2 kg

PRO BLOC

Vochtbestendig

TIP!
Ratten hebben een goed 
ontwikkeld smaakpatroon, 
maar zien niet goed 
(kleurenblind). De kleur van 
het rodenticide is dus van 
geen belang.

TIP!
Ratten slaan ook voedsel
op (brengen het naar 
hun nest), vandaar dat u 
de pastazakjes/ blokken 
beter vastmaakt in de 
lokaasdozen.

TIP!
Verschillende types 
gebruiken, haver, granen, 
pasta’s….

Belangrijk bij het verdelgen 
van ratten: volhouden

TIP!
Het is absoluut belangrijk 
het lokaas op loop wegen 
te leggen, ratten en 
muizen gaan geen 
omweg maken om 
het lokaas te zoeken.

TIP!
Is er minder voedsel, 
dan zijn er minder 
jongen. Voedseltekort 
kan de bevruchting 
verhinderen. 

TIP!
Indien er minder kans 
is op het maken van 
nesten, wordt de 
voortplanting ook trager: 
opruimen!

TIP!
Rattenvallen: 
Je plaatst er best een 
drietal na elkaar

Extra aantrekkelijk 
voor muizen

(*) Turbo impregnatie doet de actieve 
stof tot in de korrel doordringen.  
Deze homogeniteit verhoogt 

 de doeltreffendheid van het pro-
duct, zelfs indien de dieren de korrel 
pellen.

VOORKOM
BEDRIJFSBLINDHEID! 
Deskundig advies is de sleutel tot succes.
Maak gebruik van onze jarenlange ervaring 
in ongediertebestrijding en vraag ons gerust 
om hulp!

 Optie 1 
Dit kan een eenmalige keer zijn, waar-
bij een deskundige langskomt en 
samen met u het volledige bedrijf 
doorlicht en adviseert (afhankelijk 
van de bedrijfsgrootte +/- 3 uur).  
Vervolgens krijgt u van ons een verslag 
met aanbevelingen waarmee u zelf aan de slag 
kan!  Een kleine investering met direct resultaat.

 Optie 2 
U kan opteren voor een onderhoudscontract op 
maat.  Hierbij komt de technische medewerker 
geregeld langs, bekijkt met kennis van zaken 
de situatie, installeert het materiaal dat nodig is 
en past dit aan naar behoefte.  Door beroep te 
doen op een onderhoudscontract, bent u zeker 
van een gedegen en grondige opvolging, wat 
resulteert in een succesvolle bestrijding.

Mag in de 
voedingssector 

gebruikt 
worden

Verwijder na behandeling alle resten van het lokmiddel en lokaasbakjes.  

RODILON WHEAT TECH
Ter bestrijding van zwarte en bruine ratten en 
huismuizen in gebouwen, met dien verstande, 
dat het middel moet worden uitgelegd in spe-
ciaal hiervoor bestemde lokaasdoosjes. Plaats 
het lokaas buiten bereik van kinderen, vogels 
en (huis)dieren. De dosering zoals aangegeven 
in de gebruiksaanwijzing moet worden aange-
houden. Het middel is uitsluitend bestemd voor 
professioneel gebruik. Rodilon Wheat Tech is 
kant-en-klaar lokaas dat uitsluitend binnenshuis 
mag worden toegepast.

Voor de werkzame stof aanwezig in het mid-
del, difethialon, is er een risico dat muizen 
of ratten resistentie ontwikkelen. Gebruik dit 
middel daarom niet in gevallen dat resistentie 
waarschijnlijk is, bijvoorbeeld in gevallen dat 
vorige bestrijdingsacties met difethialon bevat-
tende middelen niet hebben geresulteerd in een 
duidelijke vermindering van de populatie. Het 
middel mag niet permanent gebruikt worden. 

Bestrijding van ratten: 
Plaats de lokdozen op een afstand van 4 tot 
10 meter van elkaar afhankelijk van de grootte 
van de rattenplaag. Vul de lokdozen met 100 
gram lokaas. (NB: ingeval van zwarte ratten 
vooral hooggelegen voerplaatsen inrichten)

Bestrijding van muizen: 
Plaats de lokdozen op een afstand van 1 tot 
3 meter van elkaar afhankelijk van de grootte 
van de muizenplaag. Vul de lokdozen met 
25 gram lokaas.

RODILON WHEAT TECH

RODILON WHEAT TECH

Turbo geïmpregneerde korrels (*)
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LOKAASDOZEN EN RATTENBAKKEN
  Lokaasdoos in karton 

25 / doos

  Rattenbak zwart bora 

 » in stevige polypropyleen.
 » 2 verwijderbare voedselbakjes
 » Fixatiesysteem voor blokken
 » 32,5 x 25 x 16 (lxbxh)

  Muizendoos Rotech 

 » kunststof doos voor muizenlokaas
 » door zijn aangepaste vorm kan 
deze ook in een hoek geplaatst 
worden

 » Kan door middel van een sleutel 
geopend worden.

  T Buis Rat 

U kunt ze gemakkelijk aan palen 
bevestigen.  Te vullen 
met blokjes die 
automatisch naar 
beneden schuiven 
zodat er altijd 
lokaas voorradig is

  Rattenbak metaal 

Metalen rattenbakken met voorraad-
bakje in het midden.
Deze bakken worden gemakkelijk op 
de buizen geplaatst waar het onge-
dierte passeert.
Afmeting: 40 x 7,5 x 8,5

OVERIGE
Rattenvallen in galva 

Rattenvallen uit kunststof en galva

Rattenvallen inox 

Rattenvallen uit kunststof en inox

Muizenvallen Bokaal glas 380 ml 

Deze bokaal kan in het plafond 
aangebracht worden in het kader van 
rattenbestrijding.

AKOESTISCHAKOESTISCH
AFWEERSYSTEEMAFWEERSYSTEEM
» Non tox bestrijding door akoestische Non tox bestrijding door akoestische Non tox bestrijding door akoestische 

trillingen
» Zeer betrouwbaar door messing ringen Zeer betrouwbaar door messing ringen Zeer betrouwbaar door messing ringen 

(15.6 Khz)(15.6 Khz)
» Ideaal voor het beschermen van bv. Ideaal voor het beschermen van bv. Ideaal voor het beschermen van bv. 

electriciteitskasten, machinekamers....electriciteitskasten, machinekamers....electriciteitskasten, machinekamers....
» Stof en waterbestendigStof en waterbestendig ZWARTE RAT BRUINE RAT

Locatie Op schepen, hoog in 
gebouwen, droge plaatsen

In riolen, langs slootkanten, 
onder in gebouwen, vochtige 
plaatsen

Bouw Slank Stevig

Kop Spits Stomp

Oren Groot Klein

Staart Lang, dun, langer 
dan het lichaam

Dik, korter 
dan het lichaam

Lengte als 
volwassen

14-23 cm lang 22-30 cm lang

Gewicht als 
volwassen

150-250 gram 500 gram

Voeding Voorkeur voor vruchten 
maar ook graan

Voorkeur voor graan, 
groente en vlees

Uitwerpselen 1 cm lang, 2-3 mm dik 
en banaanvormig

2 cm lang, 0.5 cm dik 
en nootvormig

HET VERSCHIL TUSSEN DE ZWARTE RAT 
EN DE BRUINE RAT

alphatac

 » Een vrouwelijke rat en haar nakomelingen kunnen theoretisch 2.000 ratten 
per jaar produceren.

 » Een vrouwelijke muis en haar nakomelingen kunnen theoretisch 15.000 
muizen per jaar produceren.

 » Elk jaar produceert een rat 15.000 uitwerpselen, 6 liter urine en verliest 
300.000 haren.

 » Een muis produceert 30.000 uitwerpselen en 1 liter urine per jaar.
 » Ratten en muizen kunnen salmonella verspreiden door hun uitwerpselen.
 » Leptospirose of ziekte van Weil wordt verspreid via besmette urine van de 
rat op voedsel- en waterbronnen.

 » Voor elke kg voedsel gegeten door ratten en muizen wordt nog eens 3kg 
voedsel verontreinigd.

 » Ratten en muizen moeten knagen om de lengte van hun tanden op peil te 
houden.

 » Ratten hebben een aparte bron van drinkwater, muizen kunnen overleven 
van het vocht in de voeding.WI
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Een vrouwelijke rat en haar nakomelingen kunnen theoretisch 2.000 ratten 
per jaar produceren.
Een vrouwelijke muis en haar nakomelingen kunnen theoretisch 15.000 
muizen per jaar produceren.
Elk jaar produceert een rat 15.000 uitwerpselen, 6 liter urine en verliest 
300.000 haren.
Een muis produceert 30.000 uitwerpselen en 1 liter urine per jaar.
Ratten en muizen kunnen salmonella verspreiden door hun uitwerpselen.
Leptospirose of ziekte van Weil wordt verspreid via besmette urine van de 

» Een vrouwelijke rat en haar nakomelingen kunnen theoretisch 2.000 ratten 
per jaar produceren.

» Een vrouwelijke muis en haar nakomelingen kunnen theoretisch 15.000 
muizen per jaar produceren.

»

»
»
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In tegenstelling tot veel andere ongedier-
tebestrijdingfirma’s liggen de ‘roots’ van 
Alphatac in de agrarische sector en heb-
ben zodoende doorheen de jaren hierin 
heel wat expertise opgebouwd. 

Alphatac staat voor een toegankelijke, 
persoonlijke en klantgerichte service en 
dit mag dan ook letterlijk genomen worden. 
Dankzij een vrijblijvend bezoek van een 
vertegenwoordiger ter plaatse, kan perfect 
ingeschat worden welke maatregelen er 
moeten genomen worden alvorens over te 
gaan tot een optimale bestrijding/preventie 
van het ongedierte. 

Na dit vrijblijvend gesprek kan er inge-
tekend worden voor enkele losse 
interventies, meestal drie, kort na elkaar. 
Dit zorgt er onder meer voor dat het onge-
dierteprobleem op korte tijd serieus wordt 
ingedijkt, zonder dat u vasthangt aan een 
contract. Hierna kunt u ervoor kiezen om 
de bestrijding opnieuw zelf in eigen handen 
te nemen of dit verder aan ons toe te ver-
trouwen. Deze manier van werken heeft als 
bijkomend voordeel dat de klant ons leert 
kennen en wij de klant. Dit maakt het voor 
Alphatac mogelijk om nadien een contract 
op maat voor te stellen waar beide partijen 
beter van worden.

Met deze eerlijke en open manier van 
werken wilt Alphatac, samen met u, uw 
ongedierteprobleem grondig aanpakken. 

BEL: 056 23 67 49

geopend worden.


