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Waar moet je rekening allemaal
mee houden? Check het hier!

Ongediertebestrijding checklist



De omstandigheden

Heb je een fruitschaal staan in de zomermaanden met
fruitvliegen er omheen dan is het duidelijk. De fruitvliegen
komen af op een stuk rottend fruit wat waarschijnlijk onderin je
fruitschaal ligt. Met het verwijderen van dit rottende fruit
vernietig je de voedingshaard en los je waarschijnlijk het
probleem op. 

Heb je midden in de wintermaanden last van wespen dan is dit
ook niet helemaal normaal. De meeste wespen houden zich in
de wintermaanden op in een plek waar het warm en droog is.
In een tuin is dit vaak in het haardhout. Haal jij dat haardhout
vervolgens naar binnen dan zal de wespenkoningin uit haar
winterslaap worden verstoord en gaan rondvliegen in jouw
huis. Er is geen sprake van een plaag. De wespenkoningin kan
je gewoon verwijderen uit je huis of doden. Er is pas sprake van
een plaag wanneer een ongediertesoort zich niet zomaar laat
verjagen uit jouw huis maar steeds weer terugkomt.

Waar zit het ongedierte? Waar komt het vandaan en waar
gaat het heen? Het ongedierte komt jouw huis in omdat daar
waarschijnlijk een voedingsbron is. Achterhaal waar deze zit en
zo kun je zelf het ongedierte verwijderen.

Zie je een aantal insecten in je huis dan zal je zelf al snel van
een plaag spreken. Toch zal je niet de eerste zijn die een
bestrijder belt terwijl er gewoon sprake blijkt te zijn van wat
overlast zonder dat het direct een plaag is.

 Is het een plaag?1.

2. Omschrijf het probleem
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De werkzaamheden die
uitgevoerd worden
De materialen die de
vakman gaat gebruiken
De totale kosten inclusief
btw
Erkenningen en
certificeringen
Welke garanties worden
geboden?

3. Hoe krijg je hulp
Informeer bij de woningstichting, de gemeente en eventueel
een gespecialiseerde winkel hoe je hulp kan krijgen bij het
oplossen van ongedierte overlast. In veel gevallen kan je zelf
wat doen om het probleem op te lossen. In andere gevallen
moet je echt een specialist inhuren. 

Zoek je zelf een specialist? Kijk dan bij punt 4.

De voordeligste manier op een gespecialiseerde vakman
te vinden is door gratis én vrijblijvend offertes aan te
vragen. De volgende punten komen in de offerte:

4. Vraag offertes aan
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https://www.kosten-ongediertebestrijding.nl/vrijblijvend-advies/?postcode=


Is de ongedierteplaag bestreden in jouw huis, zorg er dan
voor dat je de hele zaak in de gaten blijft houden. Kijk in
de buurt van een nest of er niet weer opnieuw een
probleem komt. Zo ja, dan zijn de geursporen van de oude
bewoners waarschijnlijk niet goed weggehaald en mag je
de bestrijder opnieuw bellen. Als het goed is heb je hier
een garantie op. Houd ook goed in de gaten dat de
voedingshaard van het ongedierte weg is en weg blijft.
Geen etensresten meer laten staan in huis en op het
aanrecht. Geen open verpakkingen in een voorraadkast
laten staan.

5. Blijf het in de gaten houden
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