B el ons voor een gra tis
ins pectie en a dvies !
I s u w ventila ties y s teem
a l eens gereinigd?
Reiniging van de mechanische ventilatie van uw woning
U doet er verstandig aan om de mechanische ventilatie van uw woning iedere 2 jaar een kleine
onderhoudsbeurt te geven. Daarnaast is het noodzakelijk om iedere 5 jaar een reiniging van het
hele systeem inclusief de kanalen te laten uitvoeren. Zo bent u er zeker van dat uw mechanische
ventilatie naar behoren werkt en u kunt genieten van gezonde, schone en frisse lucht in uw huis.

Ventilatie
Vooral woningen vanaf 1998 zijn voorzien van een
mechanisch ventilatiesysteem. Deze zijn tegenwoordig
zeer goed geïsoleerd. Doordat wij ademen, wassen,
koken, afwassen, douchen en planten hebben is
mechanische ventilatie van belang. Ook bevatten tapijt,
muurverf, textiel, drukwerk etc. schadelijke stoffen voor
de gezondheid. Vocht en geurstoffen moeten uit de
woning worden verwijderd, zodat u kunt genieten van
een goed werkend ventilatiesysteem en natuurlijk een
gezond binnenklimaat.
Correct – Groep maakt gebruik van roterende borstels
die door middel van een flexibele slang in de kanalen
worden gebracht. Deze zorgt ervoor dat al het vuil in
de kanalen los komt te zitten.

Daarna wordt er een krachtig afzuigsysteem aangesloten op de ventilatiebox, die direct al het vuil
wegzuigt zodat de kanalen weer volledig schoon zijn.

Reiniging Mechanische ventilatiebox
en alle kanalen. Kosten afhankelijk van
het aantal aangeboden woningen.
•
•
•
•

1 woning
3 woningen
5 woningen
10 of meer woningen

*Prijs is per woning, incl. BTW

www.correct-ongediertepreventie.nl

€ 95,€ 90,€ 87,€ 85,-

Z ilvervis j es k u nnen
m eer da n 3 j a a r
overleven

Zilvervisjes komen vooral voor op vochtige, warme
en donkere plaatsen binnenshuis, bij water en af
afvoerleidingen, in aanrechtkastjes, in de badkamer en
ook achter plinten of onder vloerbedekking. Onder
gunstige omstandigheden kan het zilvervisje meer
dan 3 jaar leven. Stijgende temperaturen en slech
slechte ventilatie van nieuwbouwwoningen vormen de
voornaamste oorzaken van het aanwezig zijn van dit
soort ongedierte.
Ze kunnen heel hinderlijk zijn wanneer ze in grote aantallen
voorkomen. Papier- en ovenvisjes blijven buiten de deur wan
wanneer u de woning structureel goed ventileert en de temperatuur
in huis onder 22 graden Celsius houdt. Wij kunnen de volgende
bestrijding voor u uitvoeren:

Kosten

De kosten voor de behandeling van de woning
variëren in het aantal aangeboden woningen.
1 woning
5 - 10 woningen
>10 woningen

€ 95,€ 85,€ 65,-

*Prijs is per woning, excl. BTW

1. Insecticide
Dit is een bestrijdingsmiddel welke verdund wordt met water.
Dit middel werkt zeer snel en heeft een lange nawerking.
Gedurende 6 tot 8 weken blijft het middel zijn werk doen.

2. Gel
Deze wordt geplaatst in de schuilplaatsen van de zilvervisjes.
Het zilvervisje eet van dit product en vrijwel direct na het eten
is het vergiftigd en zal het dood gaan.

VOOR BEHANDELING

TIJDENS DE BEHANDELING

NA DE BEHANDELING

• De huiseigenaar dient zo nodig
de schuilplaatsen van ovenvisjes beter bereikbaar te maken
(leidingkokers, ruimte achter aanrechtkastjes, kruipruimten e.d.)
• De bewoners/gebruikers
dienen, voordat de uitvoering
van de behandeling plaatsvindt,
alle schuilplaatsen in de gehele
woning toegankelijk te maken.

• U verlaat de woning (of wacht
in de hal) met huisgenoten /
huisdieren
• Etenswaar opbergen/afdekken.
Het bestrijdingsmiddel is niet
schadelijk voor planten of meubilair, wel bij opeten en inademen.
• Als wij klaar zijn, sluit u zelf de
woning af en dient u, met huisgenoten / huisdieren voor twee uur
de woning te verlaten.

Ventileren: Als u na twee uur
terugkomt moet u de woning
goed ventileren. Zet alle ramen
en deuren tegen elkaar open.
Het gebruikte water moet kunnen
verdampen.

M eer weten? B el ons voor een
gra tis ins pectie en a dvies .
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