
Vogelwering bij Mövenpick Hotel 
The Hague
“Rentokil is een professioneel bedrijf, dat weet wat nodig is 
om vogels of ander ongedierte te vermijden.”

Het Mövenpick Hotel The Hague is een stijlvol boetiekhotel met 72 
kamers. Het is het eerste Mövenpick hotel in Europa in de nieuwe stijl. 
Het hotel is gelegen in het hart van Den Haag en heeft een restaurant, 
Coffee & Wine Lounge, fitnessruimte, drie vergaderzalen en een eigen 
parkeergarage.



Wensen van de klant
“Al heel snel na de opening van dit hotel in juni 2020 hadden we 
overlast van meeuwen,”vertelt de heer Kalaitzis, General Manager 
Mövenpick Hotel The Hague. “We hadden veel last van de ontlasting 
op onze balkons en het lawaai van de vogels. Vanwege het marmer op 
het dak kon het net niet rechtstreeks aan het dak gemonteerd worden. 
Rentokil had hier een mooie oplossing voor.”

De oplossing van Rentokil
“Vanuit Accor Hotels werken we al veel samen met Rentokil en ook in 
mijn vorige baan werkte ik samen met Rentokil,” geeft de heer Kalaitzis 
aan. “De keuze voor Rentokil was daarom snel gemaakt.” De oplossing 
tegen de vogeloverlast bestond uit het plaatsen van een heel groot 
vogelweringsnet op palen, dat over het hele dak gespannen is. De 
palen zijn niet aan het dak bevestigd, maar staan er los op.
“Daarnaast zijn er over de hele dakrand en op de balkonranden pinnen 
geplaatst, zodat vogels er niet meer op kunnen landen. We hebben 
gewacht met het plaatsen van de vogelwering tot het broedseizoen 
voorbij was, zodat de vogels niet gestoord zouden worden.”

Voordelen voor de klant
“Het contact met Rentokil verloopt prettig, professioneel, maar ook 
toegankelijk. Onze vragen met betrekking tot het net werden snel 
beantwoord,“ aldus de heer Kalaitzis. ”Het is een professioneel bedrijf, 
dat weet wat nodig is om vogels of ander ongedierte te vermijden.”

“Het contact met 
Rentokil verloopt 
prettig en 
professioneel, maar 
ook toegankelijk”

Heeft u een probleem 
met ongedierte of wilt u 
voorkomen dat u 
problemen met 
ongedierte krijgt? 
Op onze website is veel 
nuttige informatie te 
vinden.
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