
Hoe werkt de behandeling van rattenoverlast?

Bestrijding
De bestrijding bestaat uit maximaal drie kosteloze bezoeken, deze zijn voor 
rekening van de gemeente Haarlem. Voor de bestrijding plaatst Anticimex 

indien nodig rattenvallen, het gebruik van gif is verboden. 
Het plaatsen van vallen is alléén gevolgbestrijding, belangrijk 
is dat de oorzaak wordt verholpen. We verwachten bij de 
bestrijding dat u zelf preventieve maatregelen treft.

Anticimex kijkt met u waar de oorzaak van de ratten ligt en maakt met u 
een behandelplan. Daarin wordt onderscheid gemaakt tussen de bestrijding 
en de preventie.

Kijk op www.spaarnelanden.nl/plaagdieren voor meer informatie over 
het bestrijden van ongedierte.

Preventie
Om te voorkomen dat de plaagdierenoverlast terugkomt is preventie cruciaal. 
Anticimex kijkt samen met u wat er nodig is. Een eventuele rookproef moet 
uitsluitsel geven over gebreken aan het riool tot de erfgrens en/of het nalopen 
van bouwkundige zaken (van de woning) om plaagdieren buiten te houden. 
Preventieve maatregelen aan het riool vanuit uw woning tot de erfgrens en de 
bouwkundige status van de woning zijn uw eigen verantwoordelijkheid. Indien 
gewenst kan Anticimex u hierbij helpen, u kunt hiervoor een offerte aanvragen. 
Als aangetoond wordt dat het riool gebreken vertoont buiten uw erfgrens, infor
meren wij de Koninklijke BAM Groep zodat zij verdere actie kunnen ondernemen.

In opdracht van de gemeente Haarlem werkt Spaarnelanden aan een 
professionele plaagdierenbestrijding. Hiervoor werken we samen met 
Anticimex. In deze folder leest u wat u moet doen bij overlast van ratten. 
Ook vindt u meer informatie over wat er van u als bewoner wordt verwacht 
om plaagdierenoverlast te voorkomen. Zo draagt u bij aan een veilige en 
gezonde leefomgeving.

Heeft u opnieuw last van ratten?
• Is de laatste melding van rattenoverlast langer dan zes maanden geleden? 

Maak dan een nieuwe melding via Spaarnelanden: 023 75 172 00
(op werkdagen van 8:00 - 16:30 uur). Spaarnelanden zet uw melding door 
naar Anticimex. Zij nemen contact met u op om een afspraak te maken.

• Bij een melding binnen de periode van zes maanden na een voorgaande 
melding zijn de kosten voor de behandeling voor uw eigen rekening.
U kunt direct telefonisch contact opnemen met Anticimex via 088 54 866 60 
(op werkdagen van 08:00 - 17:00 uur).
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Wat kunt u zelf doen om rattenoverlast te voorkomen?

Kijk op www.spaarnelanden.nl/plaagdieren voor 
meer informatie over het bestrijden van ongedierte


