
Behandeling tegen houtaantastende 
insecten in de Martinikerk van Bolsward
“De medewerkers van Rentokil zijn betrokken bij de klanten 
en de werkzaamheden die ze uitvoeren.”

De Martinikerk van Bolsward is een gotisch kerkgebouw. Het was van 
oorsprong Rooms-Katholieke kerk. In de 15e eeuw werd de kerk vernieuwd 
en uitgebreid. Tegenwoordig is de kerk eigendom van de Hervormde  
Gemeente in Bolsward. 



Wensen van de klant
De heer Geert Berenschot is de koster van de Martinikerk in 
Bolsward. Alarmbellen gingen bij hem af toen in het stadhuis in 
Bolsward houtworm werd geconstateerd. Het kon bijna niet anders of 
ze moesten ook in de kerk zitten. Op zijn aandringen werd Rentokil 
Pest Control gevraagd om een inspectie uit te voeren. “Helaas kwam 
tijdens de inspectie van Rentokil naar voren dat de balken waar het dak 
op steunt, waren aangetast door houtworm.”

De oplossing van Rentokil
“Al vrij snel na de inspectie en het goedkeuren van de offerte werd het 
werk uitgevoerd,” vertelt de heer Berenschot. “Gelukkig waren we er 
op tijd bij. Het had geen twee jaar later ontdekt moeten worden. Dan 
hadden er misschien wel houten delen vervangen moeten worden. Nu 
is het een kwestie van bijhouden. We hebben ook vliegenlampen van 
Rentokil. Als de servicemedewerker van Rentokil de lampen 
onderhoudt, inspecteert hij gelijk de houten delen.”

Voordelen voor de klant
De heer Berenschot geeft aan dat de snelheid waarmee het werk uit-
gevoerd kon worden een voordeel was. Maar ook de heldere 
communicatie, de punctualiteit en de vijf jaar garantie op de 
behandeling tegen houtworm zijn pluspunten van Rentokil. “Daarnaast 
zijn de medewerkers van Rentokil betrokken bij de klanten en de 
werkzaamheden die ze uitvoeren. Je hebt niet veel last van de 
mannen als ze aan het werk zijn. Ze voeren hun werk zelfstandig uit. 
Alleen af en toe een pot koffie zetten voor ze en verder gaan ze hun 
eigen gang.”

“Punctualiteit en vijf 
jaar garantie op de 
behandeling tegen 
houtworm zijn 
pluspunten van  
Rentokil”

Heeft u een probleem 
met ongedierte of wilt u 
voorkomen dat u 
problemen met 
ongedierte krijgt? 
Op onze website is veel 
nuttige informatie te 
vinden.
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Aangezicht van de Martinikerk in Bolsward

Inspectie van het dak


