
FlyingGroup
Vluchten op maat 
Meer dan 150 ervaren vaklui zetten zich elke dag in om
mensen op een comfortabele manier naar hun
bestemming te brengen - met vliegtuigen uit eigen vloot
of met een toestel van één van hun partners.
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FlyingGroup
Ongedierte is hier niet op zijn plaats
Wensen van de klant

"Bij FlyingGroup streven we naar een excellente service. We
kunnen ons uiteraard geen schade veroorloven aan onze
toestellen door toedoen van ongedierte. Bovendien verzorgen
wij ook de catering tijdens de vluchten. Onze gestockeerde
voedingswaren moeten dus beschermd worden tegen eetgrage
knaagdieren zoals ratten en muizen, wat niet altijd
vanzelfsprekend is aangezien onze loodsen zich in open velden
bevinden. In totaal gaat het om 14.000 m²: 10.000 m² in
Deurne en 4.000 m² in Zaventem - een nieuwe loods die wij
net geopend hebben," vertelt Wesley VAN TICHELT - Real
Estate Responsible bij FlyingGroup.

De oplossing van Rentokil

Rentokil is al jaren onze partner in ongediertepreventie. Zij
beschermen de FlyingGroup burelen, loodsen en de plaats waar
het afval opgeslagen is tegen ratten en muizen. Bovendien
zorgen zij er ook voor dat wij geen last hebben van pissebedden
want deze insecten komen hier veel voor. We hebben een vaste
servicemedewerker bij Rentokil waarmee we een heel vlotte
samenwerking hebben. Telkens hij hier over de vloer komt,
neemt hij de tijd om na de inspectie kort zijn bevindingen en
activiteiten toe te lichten. Ook met de administratie hebben wij
geen problemen."

Voordelen voor de klant

Wesley VAN TICHELT: "FlyingGroup is een loyale klant van
Rentokil omdat ze ons een betrouwbare service bieden. Ratten
en muizen maken geen schijn van kans en jaarlijks wordt een
kwaliteitsinspectie uitgevoerd om te zien of er aanpassingen
moeten gebeuren in de preventieve aanpak van ongedierte.
Audits vormen ook geen enkel probleem. Met Rentokil zijn we
safe!"

Wesley VAN TICHELT
Real Estate Responsible

“Wij zijn al jaren klant bij Rentokil
en hebben tot nu toe geen last
met ongedierte. Onze
ongediertepreventie werkt dus. Ik
zou Rentokil zeker aanbevelen.”

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

www.rentokil.be
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