HOUD DE RAT OOK IN DE WINTER BUITEN DE DEUR
De winter komt er weer aan en de temperaturen dalen. We zijn weer vaker binnen, waar het gezellig en warm is.
Ook ratten zoeken in deze periode een beschutte, warme plek. Met deze tips houdt u ook in de winter de rat buiten uw woning.
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HEEFT U TOCH EEN RAT IN OF RONDOM UW HUIS?

Probeer dan eerst, samen met uw buren, al onze tips uit. Samen bent u verantwoordelijk voor het voorkomen van ratten.
Een uitgebreid overzicht van de tips vindt u op www.twentemilieu.nl/voorkomratten. Heeft u daarna toch last van rattenoverlast?
Dan helpt Twente Milieu u graag. U kunt een gratis afspraak inplannen via www.twentemilieu.nl/contact of telefonisch
via 0900-8520111 (op werkdagen tussen 08.00-17.00 uur, lokaal tarief).
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