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Behoefte van de klant

Het gebouw van vleeswaren Van Herreweghe vind je net buiten Brussel in de 
gemeente Beersel. “Vroeger waren we gevestigd in Anderlecht, maar door de groei 
van het bedrijf zijn we verhuisd naar dit pand,” vertelt Jirka VAN HERREWEGHE 
– sinds 3 jaar Kwaliteitsverantwoordelijke bij Van Herreweghe. Het bedrijf 
ziet er kraaknet uit. Je kan er van de vloer eten. Dat moet ook wel, want in de 
voedingsindustrie is hygiëne een cruciale factor. “Onze 25 werknemers volgen elk 
jaar een verplichte opleiding preventie. Ze worden attent gemaakt op de mogelijke 
risico’s van een slechte hygiëne. Ongediertepreventie maakt daar uiteraard deel 
van uit. Wij werken al met Rentokil sinds 2003 - al van toen we nog in Anderlecht  
waren. Het gebouw van Van Herreweghe zijn gebouwd in een open veld van 1 
hectare oppervlakte in een rurale omgeving waar ongedierte deel uitmaakt van 
het landschap. Een degelijke bescherming tegen ongedierte is dus zeker geen 
overbodige luxe maar een must,“ aldus Jirka.

Oplossing van Rentokil

Acht keer per jaar gaat de Rentokil servicemedewerker langs om zijn inspecties 
te doen. Het gaat om pure preventie tegen ratten, muizen en kakkerlakken. Om 
te vermijden dat vliegen de verse vleeswaren zouden besmetten met bacteriën, 
hangen er een zestal elektrische vliegenvangers. De vliegenvangers van Rentokil 
werken allemaal met kleefplaten zodat er geen insectendeeltjes in de lucht 
verspreid worden en op het vlees terechtkomen. “Wij zijn een voedingsbedrijf 
en moeten voldoen aan zeer strenge normen inzake Voedselveiligheid (HACCP). 
Daarom hebben wij gekozen voor het innovatieve PestConnect voor onze preventie 
tegen muizen. Deze toestellen gebruiken geen toxische producten en bewaken 
onze productiezones 24/7/365. Bij een probleem wordt de Rentokil medewerker 
onmiddellijk verwittigd via SMS. Maar sinds wij met Rentokil werken, hebben wij nog 
nooit problemen gehad.”

Voordelen voor de klant

“Wij hebben onze vaste Rentokil serviceman. Dat is erg belangrijk voor ons omdat hij 
volledig zelfstandig  zijn inspectierondes doet. Hij neemt steeds de tijd om een korte 
debriefing te geven van zijn bevindingen en noteert eventuele aanbevelingen in 
het online rapportagesysteem myRentokil. Deze tool is erg handig wanneer we een 
audit hebben omdat ik er alle gegevens met één muisklik bij de hand heb. Ik log me 
regelmatig in om zeker te zijn dat alles goed loopt en opgevolgd wordt.” 

Een degelijke 
bescherming tegen 
ongedierte is in 
onze sector geen 
overbodige luxe maar 
een must."

The Experts in Pest Control
• Filialen in meer dan 50 landen
• Effectieve bescherming gegarandeerd
• Kennis van meer dan 250 soorten ongedierte

• Jarenlange ervaring in ongediertebestrijding
• Beschermt de reputatie van uw bedrijf
• Minder tijdverlies, minder werk en minder stress

Jirka VAN HERREWEGHE 
– Verantwoordelijke 
Kwaliteit


