
European Containers (ECS)
Transport & Logistiek op zijn best
European Containers (ECS) werd opgericht in 1995 in de
haven van Zeebrugge. ECS is gespecialiseerd in
transport en logistiek tussen UK, Ierland en het Europees
vasteland. Alle activiteiten worden gecoördineerd vanuit
het hoofdkantoor in Zeebruggge.
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European Containers (ECS)
Onze klanten eisen een preventieve aanpak
Wensen van de klant

"ECS is gespecialiseerd in 45 voet containers en in warehousing.
Meestal gaat het om overslagactiviteiten waarbij goederen maximaal
gedurende 24 uur in onze opslagplaatsen worden gestockeerd, maar
wij doen ook opslag. In 50% van de gevallen gaat het om voeding. Het
is dus logisch dat wij ongediertepreventie erg serieus nemen want
problemen met ongedierte kunnen ernstige gevolgen hebben. Ook
onze klanten eisen dat wij maatregelen treffen tegen een mogelijke
ongedierteplaag. Het ongediertepreventiecontract met Rentokil werd
afgesloten in 2004. Al een hele tijd geleden dus. De samenwerking
verloopt super vlot en de service is erg goed," vertelt Ilse MONBALIU -
Facility & EHS² Manager bij ECS.

De oplossing van Rentokil

"De totale oppervlakte van de site in Zeebrugge is 7 hectaren. Een hele
klus dus om ongediertevrij te houden! Rentokil treedt preventief op
tegen ratten, muizen, kakkerlakken en andere kruipende insecten en
vliegen. Tegen de vliegen hebben wij de Luminos elektrische
vliegenvangers. In één van onze magazijnen werken wij ook met
RADAR vallen omdat de klant de voorkeur geeft aan een niet-toxische
preventiemethode.  Ook als wij tussentijds problemen hebben, doen
wij een beroep op Rentokil. Zo kregen we ooit een container waarvan
de inhoud besmet was met voorraadinsecten. Na een telefoontje aan
Rentokil werd de container gefumigeerd en de klus was geklaard,"
aldus Ilse MONBALIU.

Voordelen voor de klant

"De goede samenwerking met de Rentokil verkoopverantwoordelijke
en de servicemedewerker zijn erg belangrijk voor ons. De
servicemedewerker kent ons bedrijf en de veiligheidsvoorschriften
ondertussen door en door en voert volledig zelfstandig zijn job uit. Hij
formuleert ook aanbevelingen: tips die wij moeten opvolgen om onze
preventie nog verder te optimaliseren want ongediertepreventie is een
kwestie van partnership. ECS wordt zowel intern als extern geauditeerd
en tot nu toe hebben wij deze audits altijd met glans doorstaan. Het
online rapporteringsysteem myRentokil is hierbij zeker een handige
hulp."

Ilse MONBALIU
Facility & EHS² Manager

"Rentokil is al onze partner voor
ongediertebestrijding sinds 2004.
Wij zijn erg tevreden over de
service en zouden Rentokil zeker
aanbevelen aan andere bedrijven."

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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