
Versmarkt Crieé vind je in hartje Antwerpen in een magnifieke 
oude hal die dateert uit begin 1900. De 66 meter lange 
koeltoog met een verscheidenheid aan vleesproducten om 
u tegen te zeggen, trekt uiteraard de aandacht. Maar ook de 
rest van de winkel met zijn brede rayons en uitgebreid aanbod, 
maakt dat boodschappen doen in de Criée geen opdracht is, 
maar een echt plezier.

Versmarkt CRIEE
Vlees van topkwaliteit en nog zoveel meer

The Experts in Pest Control



Wensen van de klant
De Criée is niet zomaar een supermarkt. Als je er binnenstapt, word je niet alleen 
overdonderd door het fantatische art déco gebouw, maar ook door de gigantische 
koeltoonbank waarin de meest uiteenlopende soorten vlees tentoongesteld 
worden. In totaal werken hier 52 mensen waarvan 33 slagers. "Hier vind je vlees 
dat je nergens anders vindt en dat komt doordat onze klanten zo internationaal zijn 
en elke cultuur met haar eigen, specifieke producten werkt. Bovenop de gewone 
vleesproducten vind je hier lamskop, kalfsmaag, varkenssnuit, enzovoort. Je kan 
het zo gek niet bedenken of wij hebben het. Dat verklaart dan ook de recordlengte 
van onze koeltoog: 66 meter dagverse producten die allemaal in huis - door 
onze eigen slagers - bereid worden. Onnodig te zeggen dat hygiëne hier een 
topprioriteit is," vertelt David MAGNUS - Operationeel Manager. "Daarom laten 
wij de ongediertepreventie van ons volledige gebouw (1500 m²) over aan een 
professionele speler als Rentokil."

Oplossingen van Rentokil
"Rentokil beschermt onze zaak tegen allerlei soorten ongewenste gasten zoals 
ratten. Maar ook muizen maken geen schijn van kans met het geavanceerde 
PestConnect-systeem dat bij een eventuele vangst onmiddellijk de Rentokil 
technicus verwittigt . Zonder gif en zonder risico op een secundaire besmetting 
doordat de muis in de val opgesloten zit. Tegen vliegende insecten installeerden 
wij overal gloednieuwe en innovatieve LUMNIA's - de eerste vliegenvangers met 
ledlampen op de markt die écht werken. Ze zijn super effectief en bovendien erg 
mooi en discreet van design.  Kakkerlakkendetectie doet Rentokil ook voor ons, 
maar daar hebben we gelukkig nog nooit problemen mee gehad. Ook myRentokil 
- de online rapportagetool - is uitstekend. Vier maal per jaar krijgen wij een 
uitgebreide en zeer strenge controle van Delhaize Food Safety waarvoor wij telkens 
briljante cijfers scoren. De service van Rentokil is echt perfect. En onze hygiëne dus 
ook," aldus een tevreden David.

Voordelen voor de klant
"Doordat wij met Rentokil werken, kunnen wij op beide oren slapen omdat we 
weten dat onze ongediertepreventie in goede handen is. Onze vaste Rentokil 
servicemedewerker kent ons bedrijf door en door en levert werk alsof het zijn 
eigen zaak is. Na elk bezoek brieft hij me kort over zijn bevindingen en geeft hij 
aanbevelingen die ik ook in myRentokil kan terugvinden. De contacten met de 
commerciële en administratieve afdelingen verlopen even vlot. Niets dan lovende 
woorden dus voor Rentokil. Ik zou de service zonder twijfel aanbevelen."

"Wij werken al met 
Rentokil van bij het 
begin. Onze vaste 
servicemedewerker 
is een topkerel. 
Hij is vriendelijk, 
communicatief en 
super professioneel. 
Ik zou Rentokil zeker 
aanbevelen."

The Experts in Pest Control
• Filialen in meer dan 40 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

David MAGNUS
Operationeel Manager 
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