
Knaagdierpreventie bij Abeko
“Het is gewoon goed geregeld.”

Abeko is opgericht in 1972 en is gevestigd in Nederland.
Abeko is een flexibele, marktgerichte onderneming in de
GWW (grond, weg & waterbouw) en baggersector. Bij
Abeko werken 150 medewerkers in binnen- en buitenland.



Wensen van de klant
De ongediertebestrijding valt bij Abeko onder de verantwoording van de heer 
Hoogenboom (QHSE Manager). Toen hij 10 jaar geleden kwam werken bij 
Abeko, werd de ongediertebestrijding al uitgevoerd door Rentokil Pest Control. 
“Ondanks dat de ongediertebestrijding bij ons geen prioriteit heeft, moet het
wel gebeuren. Als je er niets aan zou doen, kun je zo maar een plaag krijgen. 
En dan ben je eigenlijk al te laat.” laat de heer Hoogenboom weten.

De oplossing van Rentokil
“Door Rentokil periodiek een inspectieronde uit te laten voeren, hoef ik er niets 
aan te doen, maar ben ik toch op de hoogte van de situatie. Het is gewoon 
goed geregeld.” De heer Hoogenboom legt uit, “Ik vind het prettig dat de 
bestrijdingstechnicus aan het eind van zijn inspectie nog even bij mij langs komt 
om mondeling toe te lichten wat zijn bevindingen zijn. Bijzonderheden worden 
ook digitaal verwerkt in een rapport. De bestrijdingstechnicus geeft daarbij 
evens adviezen.”
 

Voordelen voor de klant
“Goede dienstverlening, goede prijs en een modern bedrijf, dat goed inspeelt 
op de laatste ontwikkelingen op het gebied van de wetgeving. Er mag steeds 
minder: niet meer buiten bestrijden, minder gif. Rentokil heeft daar een 
oplossing voor ontwikkeld met de Radar muizenval,” legt de heer Hoogenboom 
uit. “De accountmanager is competent en bekwaam. Ze weet waar ze het over 
heeft. Ook zij geeft goede adviezen, over bijvoorbeeld het plaatsen van 
stootvoegenklemmen, die er voor zorgen dat muizen niet naar binnen kunnen. 
Daarnaast heeft ze onder ander de werking van de Radar muizenval uitgelegd. 
Met de Radar wordt de muis niet met gif gevangen, maar wordt de muis op een 
diervriendelijkemanier met CO2 bestreden.”

“Goede dienstverlening, 
goede prijs en een 
modern bedrijf, dat
goed inspeelt op de 
laatste ontwikkelingen 
op het gebied van
de wetgeving.”

Frank Hoogenboom
GSHE Manager Abeko

De Experts in Pest Control
• 225 bestrijdingstechnici in Nederland
• In bezit van diverse keurmerken en certificaten
• Ruim 80 jaar ervaring in ongediertebestrijding

• Beschermt de reputatie van uw bedrijf
• Kennis van wet- en regelgeving m.b.t. ongedierte
• Minder tijdverlies, minder werk en minder stress

www.rentokil.nl/muizen
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