
 

 

E-BOOK DIERVRIENDELIJKE MUIZENVAL 

Hoe te gebruiken: 

 

Stap 1: haal de deurhendel 1 naar achteren 

Stap 2: draai de deur 2 naar boven 

Stap 3: verwijder achterkant 3 door de zijkanten in te drukken 

Stap 4: plaats aas met een sterke geur in het aasbakje 4 

Stap 5: plaats de val waar de muizen zich begeven 

 

 



Gefeliciteerd met uw aankoop! 

Met deze diervriendelijke muizenval c.q. rattenval van ForGoods vangt u muizen of ratten 

levend door een beetje aas in de val te leggen. Als aas kunt u bijvoorbeeld: leverworst, kaas, 

chocopasta of pindakaas gebruiken. U plaatst de val op een plek waar u de diertjes hebt zien 

lopen. Het is verstandig om de muizenval tegen een muur aan te zetten, omdat 

muizen/ratten hier graag langs lopen. Als de diertjes in de val zijn gelopen is ontsnappen niet 

meer mogelijk. De gevangen muis of rat laat u gemakkelijk weer los in het wild, zonder het 

beestje aan te raken. De muizenval is zo ontworpen dat u hem gemakkelijk kunt 

schoonmaken en meerdere keren kunt gebruiken.   

Controleer regelmatig de muizenval of u al een muis of rat hebt gevangen. Is dit na enkele 

dagen niet het geval, verplaats dan de muizenval naar een andere plek in huis. 

 

 

Voordelen van de muizenval van ForGoods: 

✓Diervriendelijk 

Je kunt eindelijk op een effectieve manier van je muizen-/rattenplaag afkomen zonder een 

dier te doden. 

✓Veilig 

Deze muizenval is 100% veilig. Je hoeft je geen zorgen te maken dat je vingers tussen de 

muizenval komen. Ook voor kinderen is deze muizenval veilig. 

✓Hygiënisch en herbruikbaar 

Nadat u een muis/rat hebt gevangen en hebt vrijgelaten, spoelt u de muizenval gemakkelijk 

schoon met water en gebruikt u hem weer. 

✓ Kwaliteitsgarantie 

We staan achter de kwaliteit van onze producten. Als u niet tevreden bent met uw aankoop, 

neem dan gerust contact met ons op  verkoop.forgoods@hotmail.com. 

 

Tips voor het diervriendelijk bestrijden van muizen en ratten                                             

✓Bekijk waar de (meeste) uitwerpselen liggen en plaats hier de muizenval. Op deze plek 

   Komen de dieren het meest en heeft uw muizenval het meeste effect. 

✓Muizen of ratten lopen graag beschut langs muren, daar heeft je val dan ook de meeste 

   kans van slagen. 

✓Sterk geurend en vers aas werkt het beste. Met name pindakaas, vette zaden,   

   chocoladepasta, spekblokjes werkt erg goed. 

✓Vervang het aas elke dag (houd het vers) en was het aasbakje goed af. 

✓Gebruik handschoenen zodat uw geur niet op de val komt te zitten 

✓Plaats meerdere vallen en verlaat de ruimte voor minstens een paar uur. In de avond en 

   nacht heb je de meeste kans om een muis of rat te vangen, het zijn immers nachtdieren. 

✓De val is diervriendelijk, maar niet heel comfortabel. Controleer daarom regelmatig of je al 

   een dier gevangen hebt, zodat je ze snel weer vrij kunt laten in de natuur. 

✓Wanneer het aas uit de val is gegeten en er zit geen muis in de val, dan is het waarschijnlijk een 

   licht muisje, waardoor de val niet dicht gaat, je kan dit oplossen door een euromunt op het 

   drukplaatje te plakken. 

 

 


