
Preventie tegen muizen
Tabaknatie
Tabaknatie is een bedrijf gespecialiseerd in de opslag,
behandeling, transport en de hele logistieke keten voor
ruwe tabak en tabaksgerelateerde producten. In totaal
heeft dit bedrijf een capaciteit van 800.000 m².



“With the problem solved and all in-
formation taken on board, museum 
sta�  now know exactly who to call if 
any more pests come into the frame 
in the future.”

Erik De Bruyne
Rentokil’s Team Supervisor

• •

• •
• •

Ratten en muizen
maken geen schijn van kans
Wensen van de klant

Tabaknatie wordt beschouwd als een “wereldplatform” voor de
distributie van ruwe tabak die wordt aangevoerd vanuit een zestigtal
landen. Daarna wordt de tabak verdeeld naar meer dan honderd
eindbestemmingen - wereldwijd. "Het is dan ook normaal dat onze
klanten - stuk voor stuk grote namen in de tabakindustrie - vragen naar
een plan dat kan aantonen dat wij actieve maatregelen treffen om te
voorkomen dat wij problemen krijgen met ongedierte," zegt Sven
DASSEVILLE van Customer Services bij Tabaknatie. "Dat is dan ook de
reden waarom wij samenwerken met Rentokil - de specialist in
ongediertebestrijding. Rentokil is verantwoordelijk voor de preventie
tegen ratten en muizen in en buiten onze gebouwen en tot nu toe
hebben wij weinig tot geen problemen gehad met deze beestjes. Dat
betekent dat het werkt!"

De oplossing van Rentokil

Om te voorkomen dat Tabaknatie problemen zou krijgen met ratten en
muizen, heeft Rentokil overal, zowel in en rond de magazijnen als in de
kantoren, ratten- en muizenlokazen geplaatst. In deze lokazen bevindt
zich een door Rentokil speciaal ontwikkelde pasta die knaagdieren
aantrekt en efficiënt bestrijdt. "Wij hebben een zeer goed contact met
de vaste servicemedewerker van Rentokil. Hij weet wat hij moet doen
en komt zes keer per jaar langs om de lokazen te checken. Na zijn
bezoek voert hij zijn aanbevelingen - als die er zijn - in in myRentokil,
het zeer gebruiksvriendelijk elektronisch rapporteringssysteem van
Rentokil. Hiermee kan ik overal en op elk moment nakijken of alles in
orde is en of er bijkomende preventiemaatregelen getroffen moeten
worden. Ook met de administratie van Rentokil verloopt het contact
zeer goed, " aldus Sven DASSEVILLE. "Rentokil doet bovendien ook de
fumigaties van de ruwe tabak voor Tabaknatie. En ook dat verloopt
vlot."

Voordelen voor de klant

Werken met Rentokil maakt dat Tabaknatie zich geen zorgen hoeft te
maken over ongedierte. Doordat de preventie in handen is van
professionals kan Tabaknatie de nodige garanties bieden aan zijn
klanten.

Sven DASSEVILLE
Customer Services 

“Onze knaagdierenpreventie is al
jaren in handen van Rentokil. Tot nu
toe hebben wij weinig tot geen
problemen.”

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

www.rentokil.be
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