
The Experts in Pest Control

Erpak San is een familiebedrijf - opgericht in 2004 
- met meer dan 400 verpakkingsproducten voor de 
Horecasector in haar assortiment.
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Wensen van de klant
 
Erpak San is een familiebedrijf - gevestigd in Bornem en opgericht in 2004 door de 
familie Erdogmus. In 2007 verhuisde het naar de huidige locatie van ruim 5.000 m². 
Het bedrijf is gespecialiseerd in voedselverpakkingen en verpakkingsoplossingen 
voor de horecasector en heeft meer dan 400 verschillende producten in zijn 
assortiment. Erpak San exporteert vooral naar groothandelaars in Nederland, 
Frankrijk en Duitsland. "Aangezien wij verpakkingsproducten verkopen die bestemd 
zijn voor het verpakken van voedingswaren, worden wij elk jaar gecontroleerd 
door het FAVV. Onze producten beschikken stuk voor stuk over de nodige attesten 
die bewijzen dat ze geschikt zijn voor het gebruik in de voeding. Het ligt voor de 
hand dat ongediertepreventie een belangrijk onderdeel is om aan de eisen van het 
Federaal Voedselagentschap te kunnen voldoen," vertelt Nursel YILMAZ - Account 
Manager bij Erpak San.

De oplossing van Rentokil 

"Rentokil beschermt onze kantoren en magazijn tegen knaagdieren en vliegen. 
Binnen staan er dus overal muizenvallen en buiten rattenvallen. De omgeving is 
nogal ruraal dus het kan altijd dat er een rat of een muis naar binnen komt. En de 
vliegen worden gevangen door een elektrische vliegenvanger die in het magazijn 
hangt. Onze vaste servicemedewerker is een voorbeeld van beleefdheid: hoewel 
hij hier nu al jaren komt, meldt hij zicht steeds aan bij zijn aankomst en vooraleer hij 
weer weggaat, geeft hij een korte debriefing over wat hij gedaan heeft. Bovendien 
geeft hij aanbevelingen om onze wering te verbeteren. Wat niet altijd evident is 
omdat wij dit pand huren en dus niet alles zelf in handen hebben," vertelt Nursel. 

Voordelen van de klant

"Voor ons heeft werken met Rentokil niets dan voordelen. Wij kunnen op beide 
oren slapen omdat wij weten dat onze ongediertepreventie in de handen ligt van 
professionals. Het online & realtime rapportagesysteem myRentokil zorgt ervoor dat 
we altijd en overal toegang hebben tot ons preventieplan en dat we de rapporten 
kunnen genereren die nodig zijn voor een controle van het FAVV.  We kunnen er ook 
alle aanbevelingen in opvolgen. Rentokil levert een topservice - net zoals wij!"

"Werken met 
Rentokil heeft niets 
dan voordelen. Wij 
kunnen op beide oren 
slapen omdat onze 
ongediertepreventie 
in de handen ligt van 
professionals." 

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

Nursel Yilmaz
Account Manager


