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Nieuwe medewerker
Begin januari is Bart Verbakel ons team
komen versterken. Bart komt uit Boekel
en heeft de HAS in Den Bosch met goed
resultaat doorlopen. Na een baan elders
gaat Bart onze buitendienst versterken,
hij heeft er zin in en komt graag
kennismaken. 
Contact Bart Verbakel
Tel.:  06 8218 5099
Mail:  bart.verbakel@willemsbalgoy.nl

Verlengen Licenties
Vakbekwaamheid
I.v.m. de corona omstandigheden hebben wij besloten om deze winter géén
verlengings-bijeenkomsten te organiseren. Bureau Erkenningen hanteert een
coulanceregeling voor alle vakbekwaamheidsbewijzen gewasbescherming, mollen
en woelratten, en knaagdierbeheersing (KBA). Houders van de
vakbekwaamheidsbewijzen, met een einddatum van 16 maart 2020 tot en met 30
april 2021, krijgen tot 1 mei 2021 de tijd om voldoende bijeenkomsten te volgen.
Als voldoende bijeenkomsten gevolgd zijn, wordt de licentie automatisch
verlengd. De ingangsdatum is dan de oorspronkelijke einddatum van de
licentie. Kijk voor actuele info op www.erkenningen.nl.
Indien u nog bijeenkomsten moet volgen raadpleeg uw studievordering
op www.erkenningen.nl. Hier kunt u zich aanmelden voor diverse Webinars.
 

Belangrijk
Loskoppelen licenties KBA
van Gewasbescherming
Voor wie in het bezit is van een KBA-licentie (knaagdierbeheersing), is het wellicht
zinvol om deze los te koppelen van de huidige licentie voor gewasbescherming.
Wanneer alleen de KBA-aantekening verloopt, verloopt ook de licentie voor
gewasbescherming. Vanaf 2022 verandert het CTGB de toelating van middelen op
basis van anticoagulantia (bloedverdunners). Hierdoor komen er minder middelen
beschikbaar voor houders van de KBA-licentie.

Nieuwe tenaamstelling &
leveringsvoorwaarden
 
We willen u tevens informeren over onze gewijzigde tenaamstelling: Willems
Balgoy CV is Willems Balgoy geworden. 
Daardoor zijn het Kamer van Koophandel inschrijvingsnummer en het btw-
identificatienummer gewijzigd.
KvK-nummer: 76342883
BTW-nummer: NL001244593B05
Ook hebben wij onze algemene verkoop-en leveringsvoorwaarden geactualiseerd.
De thans geldende voorwaarden zijn vanaf heden van toepassing op alle
aanvragen, aanbiedingen, offertes en overeenkomsten die u met ons aangaat. De
algemene voorwaarden zijn terug te vinden op onze
website www.willemsbalgoy.nl.

Gedreven door de seizoenen

Uw leverancier 
Willems Balgoy
Groothandel in gewasbeschermings-
middelen, zaaizaden, landbouwfolie en
meststoffen.
Tel. 024 641 26 31
Bestel WhatsApp 06 5806 9169

info@willemsbalgoy.nl 
www.willemsbalgoy.nl

Share Forward

Specifieke vragen
Voor nadere informatie of meer uitleg
kunt u contact opnemen met:

Maarten van Erp, tel. 06 2348 1252
Wilbert Willems, tel. 06 2062 7078

Let op! Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig! Lees voor gebruik altijd het etiket
en de productinformatie.
Willems Balgoy  besteedt uiterste zorg aan deze publicatie. Onze adviezen zijn
gebaseerd op de meest actuele en betrouwbare informatie. Willems Balgoy is niet
aansprakelijk voor schade die ontstaat door het uitvoeren van een advies wanneer dit
schadelijk gevolg op dit moment nog niet bekend was.
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