
Barco
Eindeloze creativiteit
Barco - een hoogtechnologisch bedrijf gevestigd in
Kortrijk - ontwerpt en produceert beeldschermen, led-
displays, videowalls en projectoren voor professionele
markten.
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BARCO
Ongedierte hoort hier niet thuis
Wensen van de klant

"Barco is een hoogtechnologisch bedrijf dat gespecialiseerd is in het
ontwerp en de productie van visualisatie- en collaboratieoplossingen
voor de bedrijfswereld. Wij ontwikkelen producten voor professionele
markten. Ons bedrijf telt 2 sites: de site in Kortrijk is zo'n 50.000 m²
groot en stelt 1.000 werknemers te werk en Kuurne - waar de
productie en het magazijn gevestigd zijn - heeft een oppervlakte van
30.000 m². Er werken ongeveer 300 mensen.  Ik hoef u dan ook niet
uit te leggen dat in een bedrijf zoals het onze ongedierte absoluut uit
den boze is. Bovendien eisen auditororganisaties - vooral de sector
van de gezondheidszorg - het bewijs dat Barco het nodige doet om
ongedierte te voorkomen en te bestrijden, mocht er een probleem
optreden," vertelt Guy EECKHOUT - EHS & Facility Director bij Barco.

De oplossing van Rentokil

"Rentokil is al sinds jaren onze partner voor ongediertepreventie. Zij
beschermen zowel onze productieëenheid als ons magazijn als de
kantoorruimtes tegen ongedierte. Tot nu toe hebben wij nog geen
problemen ondervonden met knaagdieren. Ook wanneer wij
occasionele problemen hebben zoals motmugjes, mieren of
fruitvliegjes is de servicemedewerker van Rentokil super effciciënt en
wordt het probleem snel opgelost.
Het online rapporteringsysteem myRentokil is voor mij een erg
handige tool. Auditors zijn meestal onder de indruk van de tool en het
is de eerste plek waar ik ga kijken bij eventuele vragen of problemen,"
aldus Guy EECKHOUT.

Voordelen voor de klant

"De samenwerking met Rentokil verloopt erg vlot. Wij hebben geen
problemen met knaagdieren en hebben veel baat bij de online
rapporteringstool myRentokil. Op de contacten met de
servicemedewerker, de commercieel verantwoordelijke en het
administratief personeel valt niets op te merken. Wij zouden Rentokil
dan ook warm aanbevelen aan andere bedrijven."

Guy EECKHOUT
EHS & Facility Director 

"Wij werken al jaren samen met
Rentokil voor onze
ongediertepreventie. De service is
kwalitatief en vooral de
rapportering is super handig."

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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