
“Met de Rentokil knaagdierpreventie 
loop ik niet meer achter de feiten aan.”
Familiebedrijf Verbeek Eieren heeft momenteel 48.000 
kippen en wordt door de derde generatie gerund. Zij zijn 
gevestigd in het Betuwse Lienden en richten zich op de 
verkoop van eerlijke producten met aandacht voor dieren, 
milieu en klanten.



Wensen van de klant
“Vanaf 1976 hebben wij op dit bedrijf al pluimvee en ik ben er trots op dat we 
de laatste jaren amper muizen gezien hebben. Zes jaar geleden, tijdens een 
lezing van een studieclub, vertelde een Rentokil medewerker over de 
diensten die Rentokil biedt. Dit verhaal sprak mij aan. Tot dat moment had ik 
altijd zelf de muizen- en rattenbestrijding uitgevoerd,” vertelt de heer 
Verbeek. “Maar ik ondervond dat ik altijd achter de feiten aan liep. De 
knaagdierbestrijding was geen prioriteit voor mij en ik stelde het altijd uit en 
van uitstel kwam vaak afstel. Ik heb toen de beslissing genomen om voor dat 
geld de knaagdierbestrijding uit handen te geven. Want als de eierbanden of 
mestbanden worden aangevreten, kost mij dat veel meer. Dat risico wil ik niet 
lopen.”

De oplossing van Rentokil
De Rentokil Agro medewerker komt regelmatig langs voor zijn 
controlebezoeken. Hij weet hoe hij te werk moet gaan binnen het bedrijf. Wat 
wel mag en wat niet. Alle rattenkisten staan goed opgesteld en worden bij 
elk bezoek gecontroleerd en indien nodig schoongemaakt. Ook kijkt hij goed 
rond op het bedrijf, signaleert problemen en geeft advies.

Voordelen voor de klant
“Een van de redenen dat ik voor Rentokil gekozen heb, is dat het een groot 
bedrijf is. Alle kennis is binnen hetzelfde bedrijf aanwezig. Er is altijd wel 
iemand die een antwoord weet. Bij een klein bedrijf bestaat de kans dat er 
voor extra expertise betaald moet worden. Op de lange termijn brengt dit zijn 
geld echt wel op,” verklaart de heer Verbeek. ”Daarnaast heb ik er zelf geen 
omkijken meer naar en hoef ik er zelf ook niet aan te denken om de 
controlerondes te doen,” aldus een tevreden heer Verbeek. “Als ik nu een 
controle krijg van het IKB* hoef ik alleen maar mijn computer op te starten en 
de overzichten aan de controleur te laten zien. De handtekening wordt gelijk 
gezet, want het is allemaal goed geregeld door een erkend bedrijf. Als de 
controleur nog een keer moet langskomen kan dat aardig in de kosten lopen.”

*IKB: Integrale Keten Beheersing, een keurmerk dat aangeeft dat er bij de productie, transport       
         en verwerking van kip extra controles plaatsvinden.
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De Experts in Pest Control
• 225 bestrijdingstechnici in Nederland
• Kennis van de agrarische sector
• Ruim 80 jaar ervaring in ongediertebestrijding

• Totaalpakket tegen ratten, muizen en vliegen
• Beschermt de reputatie van uw bedrijf
• Minder tijdverlies, minder werk en minder stress
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