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Formulier “Extra KPMB kennisbijeenkomsten” 

 
Naam  

Bedrijf  

E-mailadres  

Factuuradres  

Postcode + plaatsnaam  

 
Heeft interesse voor de volgende kennisbijeenkomsten: 
 
 
 Kennisbijeenkomst: ‘waarom, wat en hoe’ van de Kwaliteitsnorm  

De deelnemer wordt voorzien van informatie en begeleiding zodat het handboek 
vervolgens zelfstandig kan worden afgerond. Het programma bestaat uit één hele 
dag, met een beperkt aantal deelnemers, waarin een paar korte presentaties over 
specifieke actuele thema’s en een workshop. Deelname is gratis, mits de deelnemer 
namens het bedrijf verklaart binnen 12 maanden (vanaf de datum van deelname) 
gecertificeerd én deelnemer te zijn van de stichting KPMB. Anders zijn de kosten 
voor deelname €125,= (excl. BTW).   

 Kennisbijeenkomst: ‘volledig kwaliteitshandboek’ 
De deelnemer wordt tijdens een drietal bijeenkomsten begeleid zodat gezamenlijk 
het handboek wordt opgesteld (mits voldoende eigen werk en voorbereiding). De 
bijeenkomst heeft een beperkt aantal deelnemers. Deelname kost €250,= (excl. 
BTW), mits de deelnemer namens het bedrijf verklaart binnen 12 maanden (vanaf de 
datum van deelname) gecertificeerd én deelnemer te zijn van de stichting KPMB. 
Anders zijn de kosten voor deelname €500,= (excl. BTW).    

 Kennisbijeenkomst: ‘IPM protocol’ buitentoepassing rodenticiden 
Naar verwachting zal het Ctgb de buitentoepassing van rodenticiden niet meer 
toelaten, tenzij aantoonbaar conform een IPM protocol wordt gewerkt. Tijdens de 
bijeenkomst van één dagdeel, wordt de deelnemer op de hoogte gebracht van de 
laatste ontwikkelingen, de inhoud van het protocol en de impact die dit gaat hebben 
op uw dagelijkse werkzaamheden. De bijeenkomst heeft een maximum van circa 25 
deelnemers. Deelname is voor de NVPB-leden en KPMB-deelnemers gratis, voor 
anderen kost deelname €25,=. 

 
 
 
Retourneren aan: 
kpmb@kpmb.nl 
 
Informatie: 070-7503177 
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