
“We willen absolute zekerheid dat ons
magazijn voldoet aan alle gestelde eisen.”

Onlangs heeft Dimensio haar 25 jarig jubileum gevierd. Toen 
begonnen als een eenmanszaak en nu uitgegroeid tot de 
marktleider in Nederland op het gebied van zakken.  
Duurzaamheid is bij Dimensio erg belangrijk. Ze zoeken altijd 
naar oplossingen die bijdragen aan een betere leefomgeving.



Wensen van de klant
“Bij Dimensio is maatschappelijk verantwoord ondernemen van groot belang,” 
vertelt de heer Keizer (Strategie / Marketing / Operationeel). “Dat we al een eind op 
weg zijn, bleek wel toen we ons bedrijf wilden laten certificeren. Over het algemeen 
bleken we al te werken zoals in de procedures voor certificering is vastgelegd. We 
hebben zonder extra inspanningen een aantal certificaten behaald. Behalve zo’n 
twee jaar geleden, toen we het BRC-certificaat wilden behalen. Onze toenmalige 
ongediertebestrijder kon geen certificaat overhandigen. Hierdoor kregen wij een 
minor tijdens de BRC-certificering. We hebben toen besloten om een 
ongediertebestrijder te zoeken die wel aan de eisen van de BRC norm voldoet. 
Onze keuze viel op Rentokil Pest Control,” geeft de heer Keizer aan.

De oplossing van Rentokil
“Als bedrijf willen we de absolute zekerheid dat ons magazijn voldoet aan alle eisen 
met betrekking tot voedselgeschikte producten.” verklaart de heer Keizer. “En dat 
lukt met Rentokil. Ongediertebestrijding heeft een groot aandeel in de 
voedselveiligheidseisen. De medewerkers van Rentokil geven goede en gegronde 
adviezen om ongedierte te voorkomen en wij maken ons sterk om deze adviezen 
op te volgen. Dimensio is een uniek bedrijf dat verder kijkt dan de gebaande 
wegen. Zo hebben wij een groot gedeelte van het jaar twee runderen lopen om het 
gras te “maaien”. “Ik vernam dat een bewoner van het huizenblok achter ons pand 
last had van het lawaai van de maaimachine. Na intern overleg is besloten om hier 
twee runderen voor in te zetten. Op deze en nog veel meer andere manieren laten 
wij zien dat we respect hebben voor mens en natuur. De medewerkers van Rentokil 
zijn net als wij praktische mensen. Ze pakken zaken op en zorgen dat het geregeld 
wordt, zo hebben wij er geen omkijken meer naar.”

Voordelen voor de klant
“Tijdens de audits kan ik de auditeurs via myRentokil laten zien wat we aan 
ongediertebestrijding en –preventie doen en hebben gedaan. We hebben tot nu 
toe nog geen problemen ervaren om door de audits te komen. Rentokil moet 
voldoen aan alle eisen die onze auditeurs stellen en dat doen ze. Met Rentokil 
worden we echt ontzorgd. De servicemedewerkers geven goede bruikbare 
adviezen die wij serieus oppakken.”

“Ze moeten voldoen aan 
alle eisen die onze 
auditeurs stellen en dat 
doen ze. Met Rentokil 
worden we echt 
ontorgd. De 
servicemedewerkers 
geven goede bruikbare 
adviezen.”
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De Experts in Pest Control
• 225 bestrijdingstechnici in Nederland
• Totaaloplossingen tegen ongdierte
• Beschermt 24/7 de reputatie van uw bedrijf

• Ruim 80 jaar ervaring in ongediertebestrijding
• Radar: meest geavanceerde muizenval van Rentokil
• Minder tijdverlies, minder werk en minder stress

www.rentokil.nl/radar
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