
 
Bouwen is en blijft een uitdaging en verhuizen een enorme klus. Zorg ervoor 
dat het niet uitloopt op een teleurstelling! 
 
Steeds vaker blijkt dat door bouwkundige tekortkomingen binnen bedrijfsge-
bouwen plaagdieren een gemakkelijke entree kunnen vinden en zich vervol-
gens binnen het gebouw kunnen nestelen. Een bestrijding uitvoeren daar 
waar bouwkundige gebreken zijn is een kostbare en vaak een onbegonnen 
klus. 
 
Bouwinspecties 
 
Echter voorkomen is altijd beter dan 
genezen. Het weren van plaagdieren uit 
gebouwen en het realiseren van een 
gezonde woon- en werkomgeving is de 
beste garantie tegen overlast van 
plaagdieren. 
 
Voor wie bedoeld? 
 
Voor opdrachtgevers, architecten, maar ook aannemers, kunnen een beroep 
doen op de expertise van Mega-Des die vanaf de tekentafel al kunnen mee-
denken over de opzet en de afwerking van gebouwen. Daarna kan het gehe-
le bouwproces tot en met de aflevering begeleid worden waarbij in het bijzon-
der gelet wordt op de correcte afwerking. 
 
Hoe werkt het kwaliteitsinspectiesysteem 
 
Vanaf de tekentafel kan worden meegekeken naar de toegepaste bouwmate-
rialen en methoden. Op de bouwplaats kan ter plaatse beoordeeld worden of 
de goede opzet wel correct wordt uitgevoerd. Tijdens de bouw kunnen cor-
recties nog relatief makkelijk worden aangebracht. 
En voor het inrichten na de bouw kan nog een laatste opleveringskeuring 
worden uitgevoerd. 
 
Wettelijk aspect 
 
Met betrekking tot de bouw van woningen 
en gebouwen alsook omliggende erven en 
terreinen, gelden eisen op basis van de 
Woningwet, het Bouwbesluit, de Bouwver-
ordening en de Wet milieubeheer met be-
trekking tot de wering van plaagdieren. 
Wering is bij de bouw nog gemakkelijk uit 
te voeren en voorkomt een legio aan pro-
blemen bij de ingebruikname/ gebruik van 
het pand. 

Mega-Des Bouwadvies 
Mega-Des is gespecialiseerd op het 
gebied van dierplaagbeheersing en 
bestrijding bij aantoonbare last 
op basis van Integrated Pest 
Management (IPM).  
 
Preventie en wering wordt 
geadviseerd. Bestrijding van 
schadelijke plaagdieren worden 
alleen uitgevoerd als er geen  
andere mogelijkheden meer zijn. 
 
Mega-Des ondersteunt       
opdrachtgevers en beoordeelt de 
noodzaak van IPM en/of 
voedselveiligheid binnen uw bedrijf 
of organisatie. 
 
Mega-Des geeft advies bij 
plaagdiervraagstukken en 
voedselveiligheid.   
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Plaagdierbeheersing BV 

Artemisweg 105-d 
8239 DD Lelystad 

Telefoon: +31 (0) 32 02 86 900 
Fax: +31 (0) 32 02 86 909 
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Wilt u meer informatie over deze onderwerpen, neem dan gerust contact met ons op.  

    Mega-Des is KAD-Keurmerkhouder, lid van  de  brancheorganisatie  
   Platform Plaagdierbeheersing Nederland en VCA Gecertificeerd. 

Website: www.megades.nl 
Website: www.voedselveiligheid.org 
Info      : info@megades.nl  
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