
Real-time betrouwbaarheid
Een geïntegreerd detectie-, vangst- en waarschuwingssysteem voor muizen
met real-time rapportage

Experts in
ongediertebestrijding

Met meer dan 85 jaar ervaring en werkzaam in 50 landen over de
hele wereld, bestrijdt Rentokil meer dan 217 soorten ongedierte.
Slechts een paar cijfers die van Rentokil de specialist en markt-
leider in de ongediertebestrijding maken.

Kies voor Rentokil omdat:

•  wij u helpen om ongedierteproblemen te voorkomen

• wij snel problemen oplossen (besmettingen) en onmiddellijk 

 reageren op al uw vragen

•  onze medewerkers getrainde experts zijn die steeds een 

 betrouwbare service leveren

•  wij open en accuraat zijn in al onze klantencommunicatie

• wij eerlijke aanbevelingen doen

•  wij de collectieve sociale verantwoordelijkheid nooit uit het 

 oog verliezen en onze activiteiten uitvoeren met zo weinig 

 mogelijk impact op het milieu

Bel gratis 0800 20 141

of surf naar www.rentokil.be/connect
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Een introductie tot Connect

Connect van Rentokil is de nieuwe
standaard in ongediertepreventie en
-bestrijding. Uw bedrijf is permanent 
beschermd tegen muizen doordat 
belangrijke bedrijfsruimten continu 
op afstand worden bewaakt met 
behulp van geavanceerde technieken. 
Met Connect brengt Rentokil de 
meest vernieuwende en betrouwbare 
oplossing op de markt.

Monitoring 24/7/365 
De technologie van Connect combineert
onze unieke RADAR toestellen met een 
lokaal communicatienetwerk dat u en 
onze servicemedewerker waarschuwt
zodra activiteit in het toestel wordt
waargenomen.

Directe reactie
Zodra het systeem een muis signaleert 
of vangt, komt onze servicemedewerker
binnen een afgesproken tijdsduur langs.

Real-time rapportage 
Met behulp van de nieuwste versie 
van het online rapportageprogramma
PestNetOnline hebt u altijd de meest
actuele informatie voorhanden. 
U beschikt over rapportages die
voldoen aan de HACCP standaarden, 
de AIB, BRC en FIS normen, de wetgeving 
inzake voedselveiligheid en de 
Europese richtlijnen GMP.

Part of the Rentokil Connect system
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Connect van Rentokil is de nieuwe
standaard in ongediertepreventie en
-bestrijding. Uw bedrijf is permanent
beschermd
tegen muizen doordat belangrijke
bedrijfsruimten
continu op afstand worden
bewaakt met behulp van geavanceerde
technieken. Met Connect brengt
Rentokil de meest vernieuwende en
betrouwbare oplossing op de markt.

Permanente bewaking 24/7/365

De technologie van Connect combineert
onze unieke RADAR toestellen
met een lokaal communicatienetwerk dat
u en onze servicemedewerker waarschuwt
zodra activiteit in het toestel wordt
waargenomen.

Directe reactie

Zodra het systeem een muis signaleert of
vangt, komt onze servicemedewerker
binnen een afgesproken tijdsduur langs.

Real-time rapportage

Met behulp van de nieuwste versie van het
online rapportageprogramma
PestNetOnline hebt u altijd de meest
actuele informatie voorhanden. U beschikt
over rapportages die voldoen aan HACCP
standaarden.

Part of the Rentokil Connect system

Muis is gevangen in de
RADAR Connect

Details van de
vangst worden
opgeslagen in
PestNetOnline

voor een
volledige

rapportage

Bezoekrapport
komt in

PestNetOnline

Rentokil
Expert

ontvangt
de melding

Servicemedewerker komt voor de
RADAR, inspecteert de directe
omgeving en adviseert over

aanvullende maatregelen



De kern van uw bedrijf
beschermd

Plaagdieren kunnen uw organisatie in
de kern raken. Bij sommige bedrijfs-
onderdelen, zoals productie- of
serverruimten kunt u geen enkele vorm
van plaagdieren tolereren. Zelfs het
kleinste signaal van ongewenste
indringers kan grote gevolgen hebben:
problemen met uw productie, verlies
van omzet en schade aan uw zo
zorgvuldig opgebouwde reputatie.

Indien problemen niet snel opgelost

worden, kunnen plaagdieren een

bedreiging vormen voor het voort-

bestaan van uw bedrijf. Ook in

kwaliteitsaudits worden de procedures

die een bedrijf heeft ingericht rond

plaagdieren vaak als belangrijke factor

meegewogen. Rentokil begrijpt als geen

ander hoe belangrijk plaagdier-

bestrijding en –preventie is.

 

Knaagdieren, in het bijzonder muizen,

vormen de belangrijkste bedreiging. Klein

en nieuwsgierig als zij zijn, komen ze

ongemerkt binnen en nestelen zij zich om

nooit meer weg te gaan. Tot nu toe kon u

alleen op inspectiedagen bewijzen dat er

geen muizenactiviteit was, omdat het nu

eenmaal niet mogelijk is om een service-

medewerker 24/7 te laten inspecteren.

Connect lost dit probleem voor u op.

Part of the Rentokil Connect system

24/7/365
beschermd tegen muizen

Detect

Het succes van plaagdierbestrijding begint
met een snelle opsporing. Dit is mogelijk,
omdat met behulp van de Radar- en
Muismonitorunits van Rentokil uw
bedrijfsruimten continu in de gaten
worden gehouden. De units maken hierbij
gebruik van een unieke infraroodtechniek.
Iedere muis die een dergelijke unit
binnendringt wordt direct opgemerkt en
alarmeert gelijk ons Connectsysteem. De
muis zit in de unit opgesloten en wordt op
een humane manier bestreden.

Alert

Zodra de muis gevangen is, zal op de unit
een waarschuwingslampje oplichten. Op
datzelfde moment wordt een bericht
verzonden naar een controlepaneel in de
ruimte, dat dit bericht vervolgens binnen
60 seconden doorstuurt naar de server van
Rentokil. De informatie wordt verwerkt in
PestNetOnline, waarbij het volledige
verloop van het incident wordt
vastgelegd, inclusief plaats en tijd. Alle
details worden naar de  lokale
servicemedewerker van Rentokil
verzonden en indien gewenst ontvangt u
een melding per e-mail.

Respond

Zodra de servicemedewerker van Rentokil
op de hoogte is gebracht van de
gesignaleerde muis, neemt hij met u
contact op. Hij maakt zo snel mogelijk een
afspraak op een tijdstip dat u schikt.
Tijdens zijn bezoek verwijdert hij de muis
uit de Radar. Hij onderzoekt hoe de muis
de ruimte heeft kunnen betreden en
adviseert over maatregelen waarmee dit in
de toekomst voorkomen kan worden.

Report

Alle acties van het servicebezoek worden
vastgelegd in PestNetOnline, ons online
rapportagesysteem. Dit systeem is 24/7
beschikbaar en geeft real-time informatie.
Daarmee kunt u door uw gehele bedrijf
heen risico’s, verbeterpunten en trends in
kaart brengen. PestNetOnline heeft
functionaliteiten als interactieve
plattegronden en checklists voor audits.
Alle ingevoerde informatie wordt
opgeslagen zodat u een compleet beeld
kunt opbouwen van de activiteiten van
het ongedierte. Met Connect kunt u
aantonen dat uw bedrijfsruimten ook
tussen de servicebezoeken plaagdiervrij is.

Part of the Rentokil Connect system

De voordelen
van Connect

Continue bescherming

24/7/365 bewaking tegen het binnendringen van muizen en

minimaliseren van de risico’s door directe alarmering.

•

Onmiddellijke en effectieve behandeling

Radar bestrijdt muizen op een humane en hygiënische

manier waardoor de kans op besmetting beperkt blijft.

•

Real-time rapportage

Eenvoudige toegang tot de data en directe

incidentenregistratie; online, per SMS of via e-mail.

•

Grote betrouwbaarheid

Het systeem controleert zichzelf en waarschuwt

bijvoorbeeld bij een zwakke batterij, waardoor u altijd up-to-

date en correct werkende materialen heeft.

•

Verbeterde naleving van audits

Gecombineerd met andere plaagdierbeheersingsinformatie

uit PestNetOnline levert Connect belangrijke garanties aan

externe auditoren.

•

Compleet overzicht

De data wordt direct vanuit de bedrijfsruimte naar

PestNetOnline verzonden. Alle gegevens, inclusief

historische data, worden opgeslagen en bewaard.

•

Risicobeheersing op maat

Flexibel systeem waarmee het niveau van alarmering kan

worden afgestemd op het geldende risicoprofiel,

locatiespecifieke voorwaarden of uw eigen wensen. 

•

Part of the Rentokil Connect system

24/7/365
beschermd tegen muizen

Detect

Het succes van plaagdierbestrijding begint 
met een snelle opsporing. Dit is mogelijk, 
omdat met behulp van de Radar van 
Rentokil uw bedrijfsruimten continu in 
de gaten worden gehouden. Radar maakt 
hierbij gebruik van een unieke 
infraroodtechniek. Iedere muis die een 
dergelijke unit binnendringt wordt 
direct opgemerkt en alarmeert gelijk ons
Connectsysteem. De muis zit in de unit 
opgesloten en wordt op een humane 
manier bestreden.

Alert

Zodra de muis gevangen is, zal op de unit
een waarschuwingslampje oplichten. Op
datzelfde moment wordt een bericht
verzonden naar een controlepaneel in de
ruimte, dat dit bericht vervolgens binnen
60 seconden doorstuurt naar de server van
Rentokil. De informatie wordt verwerkt in
PestNetOnline, waarbij het volledige
verloop van het incident wordt
vastgelegd, inclusief plaats en tijd. Alle
details worden naar de  lokale
servicemedewerker van Rentokil
verzonden en indien gewenst ontvangt u
een melding per e-mail.

Respond

Zodra de servicemedewerker van Rentokil
op de hoogte is gebracht van de
gesignaleerde muis, neemt hij met u
contact op. Hij maakt zo snel mogelijk een
afspraak op een tijdstip dat u schikt.
Tijdens zijn bezoek verwijdert hij de muis
uit de Radar. Hij onderzoekt hoe de muis
de ruimte heeft kunnen betreden en
adviseert over maatregelen waarmee dit in
de toekomst voorkomen kan worden.

Report

Alle acties van het servicebezoek worden
vastgelegd in PestNetOnline, ons online
rapportagesysteem. Dit systeem is 24/7
beschikbaar en geeft real-time informatie.
Daarmee kunt u door uw gehele bedrijf
heen risico’s, verbeterpunten en trends in
kaart brengen. PestNetOnline heeft
functionaliteiten als interactieve
plattegronden en checklists voor audits.
Alle ingevoerde informatie wordt
opgeslagen zodat u een compleet beeld
kunt opbouwen van de activiteiten van
het ongedierte. Met Connect kunt u
aantonen dat uw bedrijfsruimten ook
tussen de servicebezoeken plaagdiervrij is.

Part of the Rentokil Connect system

De voordelen
van Connect

Continue bescherming

24/7/365 bewaking tegen het binnendringen van muizen en

minimaliseren van de risico’s door directe alarmering.

•

Onmiddellijke en effectieve behandeling

Radar bestrijdt muizen op een humane en hygiënische

manier waardoor de kans op besmetting beperkt blijft.

•

Real-time rapportage

Eenvoudige toegang tot de data en directe

incidentenregistratie; online, per SMS of via e-mail.

•

Grote betrouwbaarheid

Het systeem controleert zichzelf en waarschuwt

bijvoorbeeld bij een zwakke batterij, waardoor u altijd up-to-

date en correct werkende materialen heeft.

•

Verbeterde naleving van audits

Gecombineerd met andere plaagdierbeheersingsinformatie

uit PestNetOnline levert Connect belangrijke garanties aan

externe auditoren.

•

Compleet overzicht

De data wordt direct vanuit de bedrijfsruimte naar

PestNetOnline verzonden. Alle gegevens, inclusief

historische data, worden opgeslagen en bewaard.

•

Risicobeheersing op maat

Flexibel systeem waarmee het niveau van alarmering kan

worden afgestemd op het geldende risicoprofiel,

locatiespecifieke voorwaarden of uw eigen wensen. 

•

Part of the Rentokil Connect system

De kern van uw bedrijf
beschermd

Ongedierte kan uw organisatie in

de kern raken. Op sommige plaatsen

- zoals de productie- of serverruimte -

is de aanwezigheid van ongedierte 

absoluut ondenkbaar. Zelfs het kleinste 

signaal van ongewenste indringers 

kan grote gevolgen hebben: problemen 

met uw productie, verlies van omzet 

en schade aan uw zo zorgvuldig 

opgebouwde reputatie.

Wanneer problemen niet snel 

opgelost worden, kan ongedierte 

een bedreiging vormen voor uw 

bedrijf. Ook in kwaliteitsaudits zijn 

de bedrijfsprocedures die verband 

houden met ongediertebestrijding 

erg belangrijk. 

Rentokil begrijpt als geen ander 

hoe belangrijk ongediertepreventie 

en -bestrijding is.

 

Knaagdieren - in het bijzonder muizen -

vormen de belangrijkste bedreiging. 

Klein en nieuwsgierig als ze zijn, komen ze

ongemerkt binnen en nestelen ze zich om

nooit meer weg te gaan. Tot nu toe kon u

alleen op inspectiedagen bewijzen dat er

geen muizenactiviteit was, omdat het nu

eenmaal niet mogelijk is om een service-

medewerker 24/7 te laten inspecteren.

Connect lost dit probleem voor u op.

24/7/365
beschermd tegen muizen

Detect

Het succes van ongediertebestrijding 
begint met een snelle detectie. Dit is 
mogelijk omdat met behulp van de 
Rentokil RADAR  toestellen uw bedrijfs-
ruimten continu in de gaten worden 
gehouden. De apparaten maken 
hiervoor gebruik van een unieke 
infraroodtechnologie.
Elke muis die het toestel binnendringt, 
wordt direct opgemerkt en alarmeert 
meteen ons Connectsysteem. De muis 
zit in het toestel opgesloten en wordt 
op een humane manier gedood.

Zodra de muis gevangen is, gaat het 
waarschuwingslampje branden. 
Tegelijkertijd wordt een bericht 
gestuurd naar een controlepaneel 
dat dit bericht vervolgens binnen 
60 seconden verzendt naar de Rentokil-
server. De informatie wordt verwerkt in 
PestNetOnline, waarbij het volledige 
verloop van het incident wordt vast-
gelegd - inclusief plaats en tijd.  Alle 
details worden naar de lokale Rentokil 
servicemedewerker verzonden en als u 
dat wilt, ontvangt u een melding via e-mail.

Zodra de Rentokil servicemedewerker 
op de hoogte is gebracht van de
gesignaleerde muis, neemt hij met u
contact op. Hij maakt zo snel mogelijk een
afspraak op een tijdstip dat u schikt.
Tijdens zijn bezoek verwijdert hij de muis
uit de RADAR. Hij onderzoekt hoe de muis
de ruimte heeft kunnen betreden en
geeft u advies over hoe dit in de toekomst 
voorkomen kan worden.

Alle acties van het servicebezoek worden
vastgelegd in PestNetOnline - ons online
rapportagesysteem. Dit systeem is 24/7
beschikbaar en geeft real-time informatie.
Daarmee kunt u voor het hele bedrijf
risico’s, verbeterpunten en trends in
kaart brengen. PestNetOnline heeft
functionaliteiten zoals interactieve
plattegronden en checklists voor audits.
Alle ingevoerde informatie wordt
opgeslagen zodat u een compleet beeld
kunt opbouwen van de activiteiten van
het ongedierte. Met Connect kunt u
aantonen dat uw bedrijfsruimten ook
tussen de servicebezoeken ongediertevrij is.

Alert Respond Report

De voordelen
van Connect

Continue bescherming

24/7/365 bewaking tegen het binnendringen van muizen en

minimaliseren van de risico’s door directe waarschuwing.

•

Onmiddellijke en effectieve behandeling

RADAR bestrijdt muizen op een humane en hygiënische

manier waardoor de kans op besmetting beperkt blijft.

•

Real-time rapportage

Eenvoudige toegang tot de data en directe

incidentenregistratie: online, per SMS of via e-mail.

•

Grote betrouwbaarheid

Het systeem controleert zichzelf en waarschuwt

bijvoorbeeld bij een zwakke batterij, waardoor u altijd up-to-date

en correct werkende toestellen hebt.

•

Verbeterde naleving van audits

Gecombineerd met andere ongediertebestrijdingsinformatie

uit PestNetOnline levert Connect belangrijke garanties aan

externe auditoren.

•

Compleet overzicht

De gegevens worden direct vanuit de bedrijfsruimte naar

PestNetOnline verzonden. Alle informatie - inclusief

historische data - wordt opgeslagen.

•

Risicobeheersing op maat

Flexibel systeem waarmee het niveau van waarschuwing 

kan afgestemd worden op het geldende risicoprofiel,

locatiespecifieke voorwaarden of uw eigen wensen.

•

24/7/365
beschermd tegen muizen

Detect

Het succes van ongediertebestrijding 
begint met een snelle detectie. Dit is 
mogelijk omdat met behulp van de 
Rentokil RADAR  toestellen uw bedrijfs-
ruimten continu in de gaten worden 
gehouden. De apparaten maken 
hiervoor gebruik van een unieke 
infraroodtechnologie.
Elke muis die het toestel binnendringt, 
wordt direct opgemerkt en alarmeert 
meteen ons Connectsysteem. De muis 
zit in het toestel opgesloten en wordt 
op een humane manier gedood.

Zodra de muis gevangen is, gaat het 
waarschuwingslampje branden. 
Tegelijkertijd wordt een bericht 
gestuurd naar een controlepaneel 
dat dit bericht vervolgens binnen 
60 seconden verzendt naar de Rentokil-
server. De informatie wordt verwerkt in 
PestNetOnline, waarbij het volledige 
verloop van het incident wordt vast-
gelegd - inclusief plaats en tijd.  Alle 
details worden naar de lokale Rentokil 
servicemedewerker verzonden en als u 
dat wilt, ontvangt u een melding via e-mail.

Zodra de Rentokil servicemedewerker 
op de hoogte is gebracht van de
gesignaleerde muis, neemt hij met u
contact op. Hij maakt zo snel mogelijk een
afspraak op een tijdstip dat u schikt.
Tijdens zijn bezoek verwijdert hij de muis
uit de RADAR. Hij onderzoekt hoe de muis
de ruimte heeft kunnen betreden en
geeft u advies over hoe dit in de toekomst 
voorkomen kan worden.

Alle acties van het servicebezoek worden
vastgelegd in PestNetOnline - ons online
rapportagesysteem. Dit systeem is 24/7
beschikbaar en geeft real-time informatie.
Daarmee kunt u voor het hele bedrijf
risico’s, verbeterpunten en trends in
kaart brengen. PestNetOnline heeft
functionaliteiten zoals interactieve
plattegronden en checklists voor audits.
Alle ingevoerde informatie wordt
opgeslagen zodat u een compleet beeld
kunt opbouwen van de activiteiten van
het ongedierte. Met Connect kunt u
aantonen dat uw bedrijfsruimten ook
tussen de servicebezoeken ongediertevrij is.

Alert Respond Report

De voordelen
van Connect

Continue bescherming

24/7/365 bewaking tegen het binnendringen van muizen en

minimaliseren van de risico’s door directe waarschuwing.

•

Onmiddellijke en effectieve behandeling

RADAR bestrijdt muizen op een humane en hygiënische

manier waardoor de kans op besmetting beperkt blijft.

•

Real-time rapportage

Eenvoudige toegang tot de data en directe

incidentenregistratie: online, per SMS of via e-mail.

•

Grote betrouwbaarheid

Het systeem controleert zichzelf en waarschuwt

bijvoorbeeld bij een zwakke batterij, waardoor u altijd up-to-date

en correct werkende toestellen hebt.

•

Verbeterde naleving van audits

Gecombineerd met andere ongediertebestrijdingsinformatie

uit PestNetOnline levert Connect belangrijke garanties aan

externe auditoren.

•

Compleet overzicht

De gegevens worden direct vanuit de bedrijfsruimte naar

PestNetOnline verzonden. Alle informatie - inclusief

historische data - wordt opgeslagen.

•

Risicobeheersing op maat

Flexibel systeem waarmee het niveau van waarschuwing 

kan afgestemd worden op het geldende risicoprofiel,

locatiespecifieke voorwaarden of uw eigen wensen.

•



De kern van uw bedrijf
beschermd

Plaagdieren kunnen uw organisatie in
de kern raken. Bij sommige bedrijfs-
onderdelen, zoals productie- of
serverruimten kunt u geen enkele vorm
van plaagdieren tolereren. Zelfs het
kleinste signaal van ongewenste
indringers kan grote gevolgen hebben:
problemen met uw productie, verlies
van omzet en schade aan uw zo
zorgvuldig opgebouwde reputatie.

Indien problemen niet snel opgelost

worden, kunnen plaagdieren een

bedreiging vormen voor het voort-

bestaan van uw bedrijf. Ook in

kwaliteitsaudits worden de procedures

die een bedrijf heeft ingericht rond

plaagdieren vaak als belangrijke factor

meegewogen. Rentokil begrijpt als geen

ander hoe belangrijk plaagdier-

bestrijding en –preventie is.

 

Knaagdieren, in het bijzonder muizen,

vormen de belangrijkste bedreiging. Klein

en nieuwsgierig als zij zijn, komen ze

ongemerkt binnen en nestelen zij zich om

nooit meer weg te gaan. Tot nu toe kon u

alleen op inspectiedagen bewijzen dat er

geen muizenactiviteit was, omdat het nu

eenmaal niet mogelijk is om een service-

medewerker 24/7 te laten inspecteren.

Connect lost dit probleem voor u op.

Part of the Rentokil Connect system

24/7/365
beschermd tegen muizen

Detect

Het succes van plaagdierbestrijding begint
met een snelle opsporing. Dit is mogelijk,
omdat met behulp van de Radar- en
Muismonitorunits van Rentokil uw
bedrijfsruimten continu in de gaten
worden gehouden. De units maken hierbij
gebruik van een unieke infraroodtechniek.
Iedere muis die een dergelijke unit
binnendringt wordt direct opgemerkt en
alarmeert gelijk ons Connectsysteem. De
muis zit in de unit opgesloten en wordt op
een humane manier bestreden.

Alert

Zodra de muis gevangen is, zal op de unit
een waarschuwingslampje oplichten. Op
datzelfde moment wordt een bericht
verzonden naar een controlepaneel in de
ruimte, dat dit bericht vervolgens binnen
60 seconden doorstuurt naar de server van
Rentokil. De informatie wordt verwerkt in
PestNetOnline, waarbij het volledige
verloop van het incident wordt
vastgelegd, inclusief plaats en tijd. Alle
details worden naar de  lokale
servicemedewerker van Rentokil
verzonden en indien gewenst ontvangt u
een melding per e-mail.

Respond

Zodra de servicemedewerker van Rentokil
op de hoogte is gebracht van de
gesignaleerde muis, neemt hij met u
contact op. Hij maakt zo snel mogelijk een
afspraak op een tijdstip dat u schikt.
Tijdens zijn bezoek verwijdert hij de muis
uit de Radar. Hij onderzoekt hoe de muis
de ruimte heeft kunnen betreden en
adviseert over maatregelen waarmee dit in
de toekomst voorkomen kan worden.

Report

Alle acties van het servicebezoek worden
vastgelegd in PestNetOnline, ons online
rapportagesysteem. Dit systeem is 24/7
beschikbaar en geeft real-time informatie.
Daarmee kunt u door uw gehele bedrijf
heen risico’s, verbeterpunten en trends in
kaart brengen. PestNetOnline heeft
functionaliteiten als interactieve
plattegronden en checklists voor audits.
Alle ingevoerde informatie wordt
opgeslagen zodat u een compleet beeld
kunt opbouwen van de activiteiten van
het ongedierte. Met Connect kunt u
aantonen dat uw bedrijfsruimten ook
tussen de servicebezoeken plaagdiervrij is.

Part of the Rentokil Connect system

De voordelen
van Connect

Continue bescherming

24/7/365 bewaking tegen het binnendringen van muizen en

minimaliseren van de risico’s door directe alarmering.

•

Onmiddellijke en effectieve behandeling

Radar bestrijdt muizen op een humane en hygiënische

manier waardoor de kans op besmetting beperkt blijft.

•

Real-time rapportage

Eenvoudige toegang tot de data en directe

incidentenregistratie; online, per SMS of via e-mail.

•

Grote betrouwbaarheid

Het systeem controleert zichzelf en waarschuwt

bijvoorbeeld bij een zwakke batterij, waardoor u altijd up-to-

date en correct werkende materialen heeft.

•

Verbeterde naleving van audits

Gecombineerd met andere plaagdierbeheersingsinformatie

uit PestNetOnline levert Connect belangrijke garanties aan

externe auditoren.

•

Compleet overzicht

De data wordt direct vanuit de bedrijfsruimte naar

PestNetOnline verzonden. Alle gegevens, inclusief

historische data, worden opgeslagen en bewaard.

•

Risicobeheersing op maat

Flexibel systeem waarmee het niveau van alarmering kan

worden afgestemd op het geldende risicoprofiel,

locatiespecifieke voorwaarden of uw eigen wensen. 

•

Part of the Rentokil Connect system

24/7/365
beschermd tegen muizen

Detect

Het succes van plaagdierbestrijding begint 
met een snelle opsporing. Dit is mogelijk, 
omdat met behulp van de Radar van 
Rentokil uw bedrijfsruimten continu in 
de gaten worden gehouden. Radar maakt 
hierbij gebruik van een unieke 
infraroodtechniek. Iedere muis die een 
dergelijke unit binnendringt wordt 
direct opgemerkt en alarmeert gelijk ons
Connectsysteem. De muis zit in de unit 
opgesloten en wordt op een humane 
manier bestreden.

Alert

Zodra de muis gevangen is, zal op de unit
een waarschuwingslampje oplichten. Op
datzelfde moment wordt een bericht
verzonden naar een controlepaneel in de
ruimte, dat dit bericht vervolgens binnen
60 seconden doorstuurt naar de server van
Rentokil. De informatie wordt verwerkt in
PestNetOnline, waarbij het volledige
verloop van het incident wordt
vastgelegd, inclusief plaats en tijd. Alle
details worden naar de  lokale
servicemedewerker van Rentokil
verzonden en indien gewenst ontvangt u
een melding per e-mail.

Respond

Zodra de servicemedewerker van Rentokil
op de hoogte is gebracht van de
gesignaleerde muis, neemt hij met u
contact op. Hij maakt zo snel mogelijk een
afspraak op een tijdstip dat u schikt.
Tijdens zijn bezoek verwijdert hij de muis
uit de Radar. Hij onderzoekt hoe de muis
de ruimte heeft kunnen betreden en
adviseert over maatregelen waarmee dit in
de toekomst voorkomen kan worden.

Report

Alle acties van het servicebezoek worden
vastgelegd in PestNetOnline, ons online
rapportagesysteem. Dit systeem is 24/7
beschikbaar en geeft real-time informatie.
Daarmee kunt u door uw gehele bedrijf
heen risico’s, verbeterpunten en trends in
kaart brengen. PestNetOnline heeft
functionaliteiten als interactieve
plattegronden en checklists voor audits.
Alle ingevoerde informatie wordt
opgeslagen zodat u een compleet beeld
kunt opbouwen van de activiteiten van
het ongedierte. Met Connect kunt u
aantonen dat uw bedrijfsruimten ook
tussen de servicebezoeken plaagdiervrij is.

Part of the Rentokil Connect system

De voordelen
van Connect

Continue bescherming

24/7/365 bewaking tegen het binnendringen van muizen en

minimaliseren van de risico’s door directe alarmering.

•

Onmiddellijke en effectieve behandeling

Radar bestrijdt muizen op een humane en hygiënische

manier waardoor de kans op besmetting beperkt blijft.

•

Real-time rapportage

Eenvoudige toegang tot de data en directe

incidentenregistratie; online, per SMS of via e-mail.

•

Grote betrouwbaarheid

Het systeem controleert zichzelf en waarschuwt

bijvoorbeeld bij een zwakke batterij, waardoor u altijd up-to-

date en correct werkende materialen heeft.

•

Verbeterde naleving van audits

Gecombineerd met andere plaagdierbeheersingsinformatie

uit PestNetOnline levert Connect belangrijke garanties aan

externe auditoren.

•

Compleet overzicht

De data wordt direct vanuit de bedrijfsruimte naar

PestNetOnline verzonden. Alle gegevens, inclusief

historische data, worden opgeslagen en bewaard.

•

Risicobeheersing op maat

Flexibel systeem waarmee het niveau van alarmering kan

worden afgestemd op het geldende risicoprofiel,

locatiespecifieke voorwaarden of uw eigen wensen. 

•

Part of the Rentokil Connect system

De kern van uw bedrijf
beschermd

Ongedierte kan uw organisatie in

de kern raken. Op sommige plaatsen

- zoals de productie- of serverruimte -

is de aanwezigheid van ongedierte 

absoluut ondenkbaar. Zelfs het kleinste 

signaal van ongewenste indringers 

kan grote gevolgen hebben: problemen 

met uw productie, verlies van omzet 

en schade aan uw zo zorgvuldig 

opgebouwde reputatie.

Wanneer problemen niet snel 

opgelost worden, kan ongedierte 

een bedreiging vormen voor uw 

bedrijf. Ook in kwaliteitsaudits zijn 

de bedrijfsprocedures die verband 

houden met ongediertebestrijding 

erg belangrijk. 

Rentokil begrijpt als geen ander 

hoe belangrijk ongediertepreventie 

en -bestrijding is.

 

Knaagdieren - in het bijzonder muizen -

vormen de belangrijkste bedreiging. 

Klein en nieuwsgierig als ze zijn, komen ze

ongemerkt binnen en nestelen ze zich om

nooit meer weg te gaan. Tot nu toe kon u

alleen op inspectiedagen bewijzen dat er

geen muizenactiviteit was, omdat het nu

eenmaal niet mogelijk is om een service-

medewerker 24/7 te laten inspecteren.

Connect lost dit probleem voor u op.

24/7/365
beschermd tegen muizen

Detect

Het succes van ongediertebestrijding 
begint met een snelle detectie. Dit is 
mogelijk omdat met behulp van de 
Rentokil RADAR  toestellen uw bedrijfs-
ruimten continu in de gaten worden 
gehouden. De apparaten maken 
hiervoor gebruik van een unieke 
infraroodtechnologie.
Elke muis die het toestel binnendringt, 
wordt direct opgemerkt en alarmeert 
meteen ons Connectsysteem. De muis 
zit in het toestel opgesloten en wordt 
op een humane manier gedood.

Zodra de muis gevangen is, gaat het 
waarschuwingslampje branden. 
Tegelijkertijd wordt een bericht 
gestuurd naar een controlepaneel 
dat dit bericht vervolgens binnen 
60 seconden verzendt naar de Rentokil-
server. De informatie wordt verwerkt in 
PestNetOnline, waarbij het volledige 
verloop van het incident wordt vast-
gelegd - inclusief plaats en tijd.  Alle 
details worden naar de lokale Rentokil 
servicemedewerker verzonden en als u 
dat wilt, ontvangt u een melding via e-mail.

Zodra de Rentokil servicemedewerker 
op de hoogte is gebracht van de
gesignaleerde muis, neemt hij met u
contact op. Hij maakt zo snel mogelijk een
afspraak op een tijdstip dat u schikt.
Tijdens zijn bezoek verwijdert hij de muis
uit de RADAR. Hij onderzoekt hoe de muis
de ruimte heeft kunnen betreden en
geeft u advies over hoe dit in de toekomst 
voorkomen kan worden.

Alle acties van het servicebezoek worden
vastgelegd in PestNetOnline - ons online
rapportagesysteem. Dit systeem is 24/7
beschikbaar en geeft real-time informatie.
Daarmee kunt u voor het hele bedrijf
risico’s, verbeterpunten en trends in
kaart brengen. PestNetOnline heeft
functionaliteiten zoals interactieve
plattegronden en checklists voor audits.
Alle ingevoerde informatie wordt
opgeslagen zodat u een compleet beeld
kunt opbouwen van de activiteiten van
het ongedierte. Met Connect kunt u
aantonen dat uw bedrijfsruimten ook
tussen de servicebezoeken ongediertevrij is.

Alert Respond Report

De voordelen
van Connect

Continue bescherming

24/7/365 bewaking tegen het binnendringen van muizen en

minimaliseren van de risico’s door directe waarschuwing.

•

Onmiddellijke en effectieve behandeling

RADAR bestrijdt muizen op een humane en hygiënische

manier waardoor de kans op besmetting beperkt blijft.

•

Real-time rapportage

Eenvoudige toegang tot de data en directe

incidentenregistratie: online, per SMS of via e-mail.

•

Grote betrouwbaarheid

Het systeem controleert zichzelf en waarschuwt

bijvoorbeeld bij een zwakke batterij, waardoor u altijd up-to-date

en correct werkende toestellen hebt.

•

Verbeterde naleving van audits

Gecombineerd met andere ongediertebestrijdingsinformatie

uit PestNetOnline levert Connect belangrijke garanties aan

externe auditoren.

•

Compleet overzicht

De gegevens worden direct vanuit de bedrijfsruimte naar

PestNetOnline verzonden. Alle informatie - inclusief

historische data - wordt opgeslagen.

•

Risicobeheersing op maat

Flexibel systeem waarmee het niveau van waarschuwing 

kan afgestemd worden op het geldende risicoprofiel,

locatiespecifieke voorwaarden of uw eigen wensen.

•

24/7/365
beschermd tegen muizen

Detect

Het succes van ongediertebestrijding 
begint met een snelle detectie. Dit is 
mogelijk omdat met behulp van de 
Rentokil RADAR  toestellen uw bedrijfs-
ruimten continu in de gaten worden 
gehouden. De apparaten maken 
hiervoor gebruik van een unieke 
infraroodtechnologie.
Elke muis die het toestel binnendringt, 
wordt direct opgemerkt en alarmeert 
meteen ons Connectsysteem. De muis 
zit in het toestel opgesloten en wordt 
op een humane manier gedood.

Zodra de muis gevangen is, gaat het 
waarschuwingslampje branden. 
Tegelijkertijd wordt een bericht 
gestuurd naar een controlepaneel 
dat dit bericht vervolgens binnen 
60 seconden verzendt naar de Rentokil-
server. De informatie wordt verwerkt in 
PestNetOnline, waarbij het volledige 
verloop van het incident wordt vast-
gelegd - inclusief plaats en tijd.  Alle 
details worden naar de lokale Rentokil 
servicemedewerker verzonden en als u 
dat wilt, ontvangt u een melding via e-mail.

Zodra de Rentokil servicemedewerker 
op de hoogte is gebracht van de
gesignaleerde muis, neemt hij met u
contact op. Hij maakt zo snel mogelijk een
afspraak op een tijdstip dat u schikt.
Tijdens zijn bezoek verwijdert hij de muis
uit de RADAR. Hij onderzoekt hoe de muis
de ruimte heeft kunnen betreden en
geeft u advies over hoe dit in de toekomst 
voorkomen kan worden.

Alle acties van het servicebezoek worden
vastgelegd in PestNetOnline - ons online
rapportagesysteem. Dit systeem is 24/7
beschikbaar en geeft real-time informatie.
Daarmee kunt u voor het hele bedrijf
risico’s, verbeterpunten en trends in
kaart brengen. PestNetOnline heeft
functionaliteiten zoals interactieve
plattegronden en checklists voor audits.
Alle ingevoerde informatie wordt
opgeslagen zodat u een compleet beeld
kunt opbouwen van de activiteiten van
het ongedierte. Met Connect kunt u
aantonen dat uw bedrijfsruimten ook
tussen de servicebezoeken ongediertevrij is.

Alert Respond Report

De voordelen
van Connect

Continue bescherming

24/7/365 bewaking tegen het binnendringen van muizen en

minimaliseren van de risico’s door directe waarschuwing.

•

Onmiddellijke en effectieve behandeling

RADAR bestrijdt muizen op een humane en hygiënische

manier waardoor de kans op besmetting beperkt blijft.

•

Real-time rapportage

Eenvoudige toegang tot de data en directe

incidentenregistratie: online, per SMS of via e-mail.

•

Grote betrouwbaarheid

Het systeem controleert zichzelf en waarschuwt

bijvoorbeeld bij een zwakke batterij, waardoor u altijd up-to-date

en correct werkende toestellen hebt.

•

Verbeterde naleving van audits

Gecombineerd met andere ongediertebestrijdingsinformatie

uit PestNetOnline levert Connect belangrijke garanties aan

externe auditoren.

•

Compleet overzicht

De gegevens worden direct vanuit de bedrijfsruimte naar

PestNetOnline verzonden. Alle informatie - inclusief

historische data - wordt opgeslagen.

•

Risicobeheersing op maat

Flexibel systeem waarmee het niveau van waarschuwing 

kan afgestemd worden op het geldende risicoprofiel,

locatiespecifieke voorwaarden of uw eigen wensen.

•



De kern van uw bedrijf
beschermd

Plaagdieren kunnen uw organisatie in
de kern raken. Bij sommige bedrijfs-
onderdelen, zoals productie- of
serverruimten kunt u geen enkele vorm
van plaagdieren tolereren. Zelfs het
kleinste signaal van ongewenste
indringers kan grote gevolgen hebben:
problemen met uw productie, verlies
van omzet en schade aan uw zo
zorgvuldig opgebouwde reputatie.

Indien problemen niet snel opgelost

worden, kunnen plaagdieren een

bedreiging vormen voor het voort-

bestaan van uw bedrijf. Ook in

kwaliteitsaudits worden de procedures

die een bedrijf heeft ingericht rond

plaagdieren vaak als belangrijke factor

meegewogen. Rentokil begrijpt als geen

ander hoe belangrijk plaagdier-

bestrijding en –preventie is.

 

Knaagdieren, in het bijzonder muizen,

vormen de belangrijkste bedreiging. Klein

en nieuwsgierig als zij zijn, komen ze

ongemerkt binnen en nestelen zij zich om

nooit meer weg te gaan. Tot nu toe kon u

alleen op inspectiedagen bewijzen dat er

geen muizenactiviteit was, omdat het nu

eenmaal niet mogelijk is om een service-

medewerker 24/7 te laten inspecteren.

Connect lost dit probleem voor u op.

Part of the Rentokil Connect system

24/7/365
beschermd tegen muizen

Detect

Het succes van plaagdierbestrijding begint
met een snelle opsporing. Dit is mogelijk,
omdat met behulp van de Radar- en
Muismonitorunits van Rentokil uw
bedrijfsruimten continu in de gaten
worden gehouden. De units maken hierbij
gebruik van een unieke infraroodtechniek.
Iedere muis die een dergelijke unit
binnendringt wordt direct opgemerkt en
alarmeert gelijk ons Connectsysteem. De
muis zit in de unit opgesloten en wordt op
een humane manier bestreden.

Alert

Zodra de muis gevangen is, zal op de unit
een waarschuwingslampje oplichten. Op
datzelfde moment wordt een bericht
verzonden naar een controlepaneel in de
ruimte, dat dit bericht vervolgens binnen
60 seconden doorstuurt naar de server van
Rentokil. De informatie wordt verwerkt in
PestNetOnline, waarbij het volledige
verloop van het incident wordt
vastgelegd, inclusief plaats en tijd. Alle
details worden naar de  lokale
servicemedewerker van Rentokil
verzonden en indien gewenst ontvangt u
een melding per e-mail.

Respond

Zodra de servicemedewerker van Rentokil
op de hoogte is gebracht van de
gesignaleerde muis, neemt hij met u
contact op. Hij maakt zo snel mogelijk een
afspraak op een tijdstip dat u schikt.
Tijdens zijn bezoek verwijdert hij de muis
uit de Radar. Hij onderzoekt hoe de muis
de ruimte heeft kunnen betreden en
adviseert over maatregelen waarmee dit in
de toekomst voorkomen kan worden.

Report

Alle acties van het servicebezoek worden
vastgelegd in PestNetOnline, ons online
rapportagesysteem. Dit systeem is 24/7
beschikbaar en geeft real-time informatie.
Daarmee kunt u door uw gehele bedrijf
heen risico’s, verbeterpunten en trends in
kaart brengen. PestNetOnline heeft
functionaliteiten als interactieve
plattegronden en checklists voor audits.
Alle ingevoerde informatie wordt
opgeslagen zodat u een compleet beeld
kunt opbouwen van de activiteiten van
het ongedierte. Met Connect kunt u
aantonen dat uw bedrijfsruimten ook
tussen de servicebezoeken plaagdiervrij is.

Part of the Rentokil Connect system

De voordelen
van Connect

Continue bescherming

24/7/365 bewaking tegen het binnendringen van muizen en

minimaliseren van de risico’s door directe alarmering.

•

Onmiddellijke en effectieve behandeling

Radar bestrijdt muizen op een humane en hygiënische

manier waardoor de kans op besmetting beperkt blijft.

•

Real-time rapportage

Eenvoudige toegang tot de data en directe

incidentenregistratie; online, per SMS of via e-mail.

•

Grote betrouwbaarheid

Het systeem controleert zichzelf en waarschuwt

bijvoorbeeld bij een zwakke batterij, waardoor u altijd up-to-

date en correct werkende materialen heeft.

•

Verbeterde naleving van audits

Gecombineerd met andere plaagdierbeheersingsinformatie

uit PestNetOnline levert Connect belangrijke garanties aan

externe auditoren.

•

Compleet overzicht

De data wordt direct vanuit de bedrijfsruimte naar

PestNetOnline verzonden. Alle gegevens, inclusief

historische data, worden opgeslagen en bewaard.

•

Risicobeheersing op maat

Flexibel systeem waarmee het niveau van alarmering kan

worden afgestemd op het geldende risicoprofiel,

locatiespecifieke voorwaarden of uw eigen wensen. 

•

Part of the Rentokil Connect system

24/7/365
beschermd tegen muizen

Detect

Het succes van plaagdierbestrijding begint 
met een snelle opsporing. Dit is mogelijk, 
omdat met behulp van de Radar van 
Rentokil uw bedrijfsruimten continu in 
de gaten worden gehouden. Radar maakt 
hierbij gebruik van een unieke 
infraroodtechniek. Iedere muis die een 
dergelijke unit binnendringt wordt 
direct opgemerkt en alarmeert gelijk ons
Connectsysteem. De muis zit in de unit 
opgesloten en wordt op een humane 
manier bestreden.

Alert

Zodra de muis gevangen is, zal op de unit
een waarschuwingslampje oplichten. Op
datzelfde moment wordt een bericht
verzonden naar een controlepaneel in de
ruimte, dat dit bericht vervolgens binnen
60 seconden doorstuurt naar de server van
Rentokil. De informatie wordt verwerkt in
PestNetOnline, waarbij het volledige
verloop van het incident wordt
vastgelegd, inclusief plaats en tijd. Alle
details worden naar de  lokale
servicemedewerker van Rentokil
verzonden en indien gewenst ontvangt u
een melding per e-mail.

Respond

Zodra de servicemedewerker van Rentokil
op de hoogte is gebracht van de
gesignaleerde muis, neemt hij met u
contact op. Hij maakt zo snel mogelijk een
afspraak op een tijdstip dat u schikt.
Tijdens zijn bezoek verwijdert hij de muis
uit de Radar. Hij onderzoekt hoe de muis
de ruimte heeft kunnen betreden en
adviseert over maatregelen waarmee dit in
de toekomst voorkomen kan worden.

Report

Alle acties van het servicebezoek worden
vastgelegd in PestNetOnline, ons online
rapportagesysteem. Dit systeem is 24/7
beschikbaar en geeft real-time informatie.
Daarmee kunt u door uw gehele bedrijf
heen risico’s, verbeterpunten en trends in
kaart brengen. PestNetOnline heeft
functionaliteiten als interactieve
plattegronden en checklists voor audits.
Alle ingevoerde informatie wordt
opgeslagen zodat u een compleet beeld
kunt opbouwen van de activiteiten van
het ongedierte. Met Connect kunt u
aantonen dat uw bedrijfsruimten ook
tussen de servicebezoeken plaagdiervrij is.

Part of the Rentokil Connect system

De voordelen
van Connect

Continue bescherming

24/7/365 bewaking tegen het binnendringen van muizen en

minimaliseren van de risico’s door directe alarmering.

•

Onmiddellijke en effectieve behandeling

Radar bestrijdt muizen op een humane en hygiënische

manier waardoor de kans op besmetting beperkt blijft.

•

Real-time rapportage

Eenvoudige toegang tot de data en directe

incidentenregistratie; online, per SMS of via e-mail.

•

Grote betrouwbaarheid

Het systeem controleert zichzelf en waarschuwt

bijvoorbeeld bij een zwakke batterij, waardoor u altijd up-to-

date en correct werkende materialen heeft.

•

Verbeterde naleving van audits

Gecombineerd met andere plaagdierbeheersingsinformatie

uit PestNetOnline levert Connect belangrijke garanties aan

externe auditoren.

•

Compleet overzicht

De data wordt direct vanuit de bedrijfsruimte naar

PestNetOnline verzonden. Alle gegevens, inclusief

historische data, worden opgeslagen en bewaard.

•

Risicobeheersing op maat

Flexibel systeem waarmee het niveau van alarmering kan

worden afgestemd op het geldende risicoprofiel,

locatiespecifieke voorwaarden of uw eigen wensen. 

•

Part of the Rentokil Connect system

De kern van uw bedrijf
beschermd

Ongedierte kan uw organisatie in

de kern raken. Op sommige plaatsen

- zoals de productie- of serverruimte -

is de aanwezigheid van ongedierte 

absoluut ondenkbaar. Zelfs het kleinste 

signaal van ongewenste indringers 

kan grote gevolgen hebben: problemen 

met uw productie, verlies van omzet 

en schade aan uw zo zorgvuldig 

opgebouwde reputatie.

Wanneer problemen niet snel 

opgelost worden, kan ongedierte 

een bedreiging vormen voor uw 

bedrijf. Ook in kwaliteitsaudits zijn 

de bedrijfsprocedures die verband 

houden met ongediertebestrijding 

erg belangrijk. 

Rentokil begrijpt als geen ander 

hoe belangrijk ongediertepreventie 

en -bestrijding is.

 

Knaagdieren - in het bijzonder muizen -

vormen de belangrijkste bedreiging. 

Klein en nieuwsgierig als ze zijn, komen ze

ongemerkt binnen en nestelen ze zich om

nooit meer weg te gaan. Tot nu toe kon u

alleen op inspectiedagen bewijzen dat er

geen muizenactiviteit was, omdat het nu

eenmaal niet mogelijk is om een service-

medewerker 24/7 te laten inspecteren.

Connect lost dit probleem voor u op.

24/7/365
beschermd tegen muizen

Detect

Het succes van ongediertebestrijding 
begint met een snelle detectie. Dit is 
mogelijk omdat met behulp van de 
Rentokil RADAR  toestellen uw bedrijfs-
ruimten continu in de gaten worden 
gehouden. De apparaten maken 
hiervoor gebruik van een unieke 
infraroodtechnologie.
Elke muis die het toestel binnendringt, 
wordt direct opgemerkt en alarmeert 
meteen ons Connectsysteem. De muis 
zit in het toestel opgesloten en wordt 
op een humane manier gedood.

Zodra de muis gevangen is, gaat het 
waarschuwingslampje branden. 
Tegelijkertijd wordt een bericht 
gestuurd naar een controlepaneel 
dat dit bericht vervolgens binnen 
60 seconden verzendt naar de Rentokil-
server. De informatie wordt verwerkt in 
PestNetOnline, waarbij het volledige 
verloop van het incident wordt vast-
gelegd - inclusief plaats en tijd.  Alle 
details worden naar de lokale Rentokil 
servicemedewerker verzonden en als u 
dat wilt, ontvangt u een melding via e-mail.

Zodra de Rentokil servicemedewerker 
op de hoogte is gebracht van de
gesignaleerde muis, neemt hij met u
contact op. Hij maakt zo snel mogelijk een
afspraak op een tijdstip dat u schikt.
Tijdens zijn bezoek verwijdert hij de muis
uit de RADAR. Hij onderzoekt hoe de muis
de ruimte heeft kunnen betreden en
geeft u advies over hoe dit in de toekomst 
voorkomen kan worden.

Alle acties van het servicebezoek worden
vastgelegd in PestNetOnline - ons online
rapportagesysteem. Dit systeem is 24/7
beschikbaar en geeft real-time informatie.
Daarmee kunt u voor het hele bedrijf
risico’s, verbeterpunten en trends in
kaart brengen. PestNetOnline heeft
functionaliteiten zoals interactieve
plattegronden en checklists voor audits.
Alle ingevoerde informatie wordt
opgeslagen zodat u een compleet beeld
kunt opbouwen van de activiteiten van
het ongedierte. Met Connect kunt u
aantonen dat uw bedrijfsruimten ook
tussen de servicebezoeken ongediertevrij is.
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Real-time betrouwbaarheid
Een geïntegreerd detectie-, vangst- en waarschuwingssysteem voor muizen
met real-time rapportage

Experts in
ongediertebestrijding

Met meer dan 85 jaar ervaring en werkzaam in 50 landen over de
hele wereld, bestrijdt Rentokil meer dan 217 soorten ongedierte.
Slechts een paar cijfers die van Rentokil de specialist en markt-
leider in de ongediertebestrijding maken.

Kies voor Rentokil omdat:

•  wij u helpen om ongedierteproblemen te voorkomen

• wij snel problemen oplossen (besmettingen) en onmiddellijk 

 reageren op al uw vragen

•  onze medewerkers getrainde experts zijn die steeds een 

 betrouwbare service leveren

•  wij open en accuraat zijn in al onze klantencommunicatie

• wij eerlijke aanbevelingen doen

•  wij de collectieve sociale verantwoordelijkheid nooit uit het 

 oog verliezen en onze activiteiten uitvoeren met zo weinig 

 mogelijk impact op het milieu

Bel gratis 0800 20 141

of surf naar www.rentokil.be/connect
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Een introductie tot Connect

Connect van Rentokil is de nieuwe
standaard in ongediertepreventie en
-bestrijding. Uw bedrijf is permanent 
beschermd tegen muizen doordat 
belangrijke bedrijfsruimten continu 
op afstand worden bewaakt met 
behulp van geavanceerde technieken. 
Met Connect brengt Rentokil de 
meest vernieuwende en betrouwbare 
oplossing op de markt.

Monitoring 24/7/365 
De technologie van Connect combineert
onze unieke RADAR toestellen met een 
lokaal communicatienetwerk dat u en 
onze servicemedewerker waarschuwt
zodra activiteit in het toestel wordt
waargenomen.

Directe reactie
Zodra het systeem een muis signaleert 
of vangt, komt onze servicemedewerker
binnen een afgesproken tijdsduur langs.

Real-time rapportage 
Met behulp van de nieuwste versie 
van het online rapportageprogramma
PestNetOnline hebt u altijd de meest
actuele informatie voorhanden. 
U beschikt over rapportages die
voldoen aan de HACCP standaarden, 
de AIB, BRC en FIS normen, de wetgeving 
inzake voedselveiligheid en de 
Europese richtlijnen GMP.

Part of the Rentokil Connect system
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Muis is gevangen in de
RADAR Connect

Details van de
vangst worden
opgeslagen in
PestNetOnline

voor een
volledige

rapportage

Bezoekrapport
komt in

PestNetOnline

Rentokil
Expert

ontvangt
de melding

Servicemedewerker komt voor de
RADAR, inspecteert de directe
omgeving en adviseert over

aanvullende maatregelen
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