
WALIBI
Rattenbestrijding door Rentokil
Walibi - de pionier in de sector van attractieparken -
opende zijn deuren 39 jaar geleden in Waver.
Ondertussen werden er nog 3 andere parken geopend:
2 in Frankrijk en 1 in Nederland. Samen verwelkomen ze
ongeveer 2.8 miljoen bezoekers per jaar.



“With the problem solved and all in-
formation taken on board, museum 
sta�  now know exactly who to call if 
any more pests come into the frame 
in the future.”

Erik De Bruyne
Rentokil’s Team Supervisor
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Iedereen naar Walibi! Behalve de ratten.
Rattenvallen om de attracties te beschermen
Wensen van de klant

"De missie van een attractiepark zoals Walibi is om onze bezoekers een unieke
dag te bezorgen," aldusPatricia QUEWET - Teamleader bij Walibi en
coördinatrice van de onderhoudsteams van het park. "Alles moet perfect zijn
om elke klant een onvergetelijke dag vol spannende momenten te kunnen
bieden samen met vrienden en familie. We kunnen absoluut niets aan het
toeval overlaten." Het pretpark van 62 hectaren wordt doorkruist door een
beekje en in het centrum van Walibi dobberen houten bootjes rond in een
groot meer. Walibi herbergt ook 5 restaurants en talloze winkeltjes waar
hartige en zoete snacks worden verkocht aan het publiek. Een waar paradijs
dus voor knaagdieren en ander ongedierte zoals mieren en wespen. "Dit
ingedierte mag in geen geval de dag van de bezoekers verpesten of de goede
werking van het park in het gedrang brengen."

De oplossing van Rentokil

Rentokil beschermt de restaurants en snackbars zodat de hygiëne 100%
gegarandeerd is en het park volledig beantwoordt aan alle wettelijke
verplichtingen. De onopvallende rattenvallen zijn bestand tegen schokken en
worden op strategische plaatsen geplaatst. Doordat de vallen beveiligd zijn,
zijn de lokazen onbereikbaar voor kinderen of andere dieren. Een ander
aandachtspunt in de ongediertepreventie is de plaats waar de kostuums
bewaard worden. Hier zijn muizen niet welkom omdat ze er wat graag hun
nest bouwen en zich tegoed doen aan de stoffen. In juli en augustus zijn de
wespen op het appel - aangetrokken door de zoete geur van ijsjes en
frisdranken. Om te voorkomen dat bezoekers gestoken worden, hangt Rentokil
overal Waspin vallen. De Rentokil technicus geeft bovendien raad en leidt het
personeel op om zoveel mogelijk aan preventie te doen. Door alert te zijn voor
de eerste tekenen en snel in te grijpen kunnen grote plagen vermeden worden.

Voordelen voor de klant

Tijdens het topseizoen moet het management kunnen rekenen op een snelle
en efficiënte samenwerking. "Wanneer wij een probleem hebben, bel ik naar
Patrice - onze vaste Rentokil servicemedewerker - en hij komt meteen om het
op te lossen," getuigt Patricia QUEWET vol lof over de professionele backup
tijdens het hoogseizoen. "Hij is zelfs eens gekomen op 21 juli op de Nationale
Feestdag. Het park was overvol en er was een wespennest ontdekt vlakbij één
van de attracties. We hebben de attractie direct gesloten om onze bezoekers
te beschermen. Rentokil is meteen ter plaatse gekomen om het nest de
verdelgen en de attractie is weer geopend kunnen worden voor het publiek."

Patricia QUEWET
Teamleader bij Walibi

"Wat wij erg goed vinden aan de
service van Rentokil is de snelheid en
de effectiviteit van de interventie
wanneer er een probleem is."

The Experts in Pest Control
Filialen in meer dan 50 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
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