
Case Study
Catalent
Catalent is een farmaceutisch corporate bedrijf. Catalent
Brussel levert steriele producten aan farmaceutische
bedrijven overal ter wereld en stelt in zijn vestiging te
Brussel ongeveer 300 mensen tewerk.



“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
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Volledige bescherming tegen ongedierte
Ratten - muizen en duivenwering
Wensen van de klant

Catalent Brussel beschikt over alle certificaties (FDA, GMP) die vereist zijn voor
het assembleren van steriele componenten die zij van hun klanten - grote
farmaceutische bedrijven overal ter wereld - aangeleverd krijgen. Na de
assemblage leveren zij afgewerkte, steriele producten zoals o.a. steriele
injectiespuiten. De eisen inzake hygiëne die aan dit soort bedrijven opgelegd
worden, zijn terecht uitermate streng. Elke maand wordt Catalent geauditeerd
om te zien of hun ongediertepreventieplan effectief is. "Als er in een bepaalde
zone een probleem is, dan moet ik ervoor zorgen dat dit zo snel mogelijk
opgelost wordt in samenwerking met Rentokil," zegt Percy THIJSEN - Building
& Facilities Team Leader bij Catalent. "Rentokil is al jaren onze vaste partner
voor ongediertepreventie. Samen met hen zorgen wij ervoor dat ons bedrijf
ongediertevrij blijft.Belangrijk is ook dat wij volledig non-tox moeten werken
omdat gebruik van biociden niet toegelaten is in ons bedrijf."

De oplossing van Rentokil

Rentokil heeft in en rond het Catalent gebouw de nodige maatregelen
getroffen om ervoor te zorgen dat ratten, muizen, kruipende en vliegende
insecten geen schijn van kans maken. Overal staan muizenvallen en
rattenbakken en er hangen wel 14 Luminos elektrische vliegenvangers.
"Onlangs hadden wij een probleem met duiven die net boven de
nooduitgangen neerstreken waardoor de grond glad en dus gevaarlijk was.
Bovenop het risico op uitglijden, trekt duivenmest ook insecten zoals
zilvervisjes en pissebedden aan. Wij hebben onmiddellijk Rentokil ingeschakeld
om het probleem op te lossen. Er werden duivenpinnen geïnstalleerd op de
rand van het dak en boven alle nooduitgangen en sindsdien hebben wij geen
problemen meer," aldus Percy THIJSEN.

Voordelen voor de klant

"Werken met Rentokil betekent dat wij er zeker kunnen van zijn dat onze
ongediertepreventie in goede handen is. Een enkele muis kan onze hele
productie vernietigen, dus kunnen we maar beter onze voorzorgen nemen.
Aangezien wij zeer streng gecontroleerd worden op kwaliteit, is het van
essentieel belang dat ook de rapportering vlekkeloos verloopt. Zelf werk ik met
myRentokil - het online rapporteringsysteem van Rentokil - maar de
rapportering voor ons moederbedrijf gebeurt op papier. Bovendien worden op
regelmatige tijdstippen QA inspecties uitgevoerd door Rentokil en ook hierover
zijn wij zeer tevreden."

Percy THIJSEN
Building & Facilities Team Leader

"Wij verwachten van onze partner in
ongedierterbestrijding proactiviteit.
Rentokil denkt met ons mee en levert
altijd snelle en effectieve oplossingen. De
communicatie verloopt zeer vlot en onze
technicus kent ons bedrijf door en door."

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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