
The Experts in Pest Control

Holland Casino Enschede

“De medewerker van Rentokil denkt met ons mee. Hij kijkt 
echt naar onze situatie en wat daarvoor de beste oplossing is.”

Holland Casino Enschede ligt in het centrum van de stad Enschede. 
Naast de bekende tafelspelen en speelautomaten kun je bij Holland 
Casino ook heerlijk eten in het restaurant of in de sfeervolle zalen een 
besloten feest of zakelijke bijeenkomst houden.



Wensen van de klant
“Voordat het Holland Casino kwam, stond er al een pand en was er 
meerdere keren in de week een markt op deze locatie”, schetst de 
heer Bouwmeesters, Facilitair manager Holland Casino Enschede, de 
situatie. “De markt waar veel voedsel verkocht werd, trok veel vogels 
aan, die zaten op het toenmalige gebouw. Nadat wij in het nieuwe 
pand waren getrokken, hadden we na een paar maanden last van de 
duiven. Duiven trekken namelijk terug naar een plek als die bevalt. En 
in dit geval was het ons nieuwe pand. Aan Rentokil hebben we toen 
gevraagd om naar een oplossing te zoeken.”
 

De oplossing van Rentokil
“De oplossing van Rentokil bestond uit meerdere vormen van 
vogelwering. Zo is er op het dak een draad gespannen die een lichte 
schok aan vogels geeft, zodra ze er op gaan zittten”, vertelt de heer 
Bouwmeesters. “Ook zijn er pinnen geplaatst op onze reclameborden 
en zijn er diverse netten gespannen. De draden op ons dak gaven de 
grootste uitdaging”, licht de heer Bouwmeesters toe. “Dat kwam door 
de afstand en de hoogteverschillen. De servicemedewerkers van 
Rentokil hebben de vogelwering goed geïnstalleerd. Vanaf de grond 
zie je het bijna niet.”

Voordelen voor de klant
“Vogels zijn voornamelijk een probleem door de uitwerpselen. Deze 
zijn slecht voor de stenen van gebouwen en het is gewoon vies”, geeft 
de heer Bouwmeesters aan. “De medewerker van Rentokil denkt heel 
goed met ons mee. Hij kijkt echt naar onze situatie en wat daarvoor 
de beste oplossing is. De offerte laat nooit lang op zich wachten.” Ook 
vindt de heer Bouwmeesters het een voordeel dat het dradensysteem 
is uitgerust met een zonnepaneel. “Dat is in het kader van 
duurzaamheid een pluspunt.”

“De service-
medewerkers van 
Rentokil hebben de 
vogelwering goed 
geïnstalleerd. Vanaf 
de grond zie je het 
bijna niet.”

Heeft u een probleem 
met ongedierte of wilt u 
voorkomen dat u 
problemen met 
ongedierte krijgt? 
Op onze website is veel 
nuttige informatie te 
vinden.

www.rentokil.nl
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