
Bedwantsenbestrijding met Rentokil Heat

“Normaal houd ik ervan om de controle te hebben en 
problemen zelf aan te pakken, maar deze situatie kon ik 
niet zelf oplossen. Hier had ik een professionele 
ongediertebestrijder voor nodig.”

De heer H. Hendriks



Wensen van de klant
Twee weken na een vakantie had mevrouw Hendriks na het slapen rode 
bulten. Deze bulten stonden de eerste keer in een rechte lijn en een week 
later in een cirkel. Zij dacht in eerste instantie aan muggen, maar na een 
bezoek aan de huisarts, de GGD en het zoeken op internet bleek het te gaan 
om bedwantsen. Zodra ze wisten om welk insect het ging, sliepen ze minder 
goed. Ze wilden gelijk van de bedwantsen af. De heer Hendriks was via zijn 
werk al bekend met Rentokil en met behulp van internet was het contact snel 
gelegd.

De oplossing van Rentokil
Tijdens een gesprek met de Rentokil service manager, werd besloten om 
Rentokil Heat in te zetten in de slaapkamer met daarna een spuitbehandeling 
op de plinten in de slaap- en woonkamer. “Op de dag van de behandeling zijn 
in samenwerking met Rentokil Pest Control alle spullen in de slaapkamer van 
de muren gehaald en de bedden gedemonteerd. Zelfs de stoel, het kleed en 
de koffers werden naar de slaapkamer gebracht om de hittebehandeling te 
ondergaan,” vertelt de heer Hendriks. “De servicemedewerker is op een 
voorbeeldige manier bij ons aan de slag gegaan: gefocust en serieus. Alsof 
hij bezig was in zijn eigen huis.”

Voordelen voor de klant
“Rentokil Pest Control heeft het probleem snel en professioneel opgelost”, 
geeft een tevreden heer Hendriks aan. “Er werd rekening gehouden met 
onze persoonlijke situatie. Aangezien er kinderen in het huis aanwezig zijn, 
werd bij de spuitbehandeling gekozen voor een kindvriendelijk middel. 
Tijdens de behandeling was de servicemedewerker zeer voorkomend en 
behulpzaam.” De hele situatie heeft een grote impact gehad op de familie
Hendrik, “Gelukkig krijgen we nu weer rust.”

“Schaam je er niet voor 
als je bedwantsen hebt, 
want dan ga je zelf 
rommelen en zit je 
langer in de ellende. 
Laat je bedwantsen-
probleem door Rentokil 
aanpakken”

De heer H. Hendriks

De Experts in Pest Control
• 5 vestigingen in Nederland
• Rentokil Heat: bedwantsenbestrijding met hitte
• Gegarandeerde effectieve bescherming

• Kennis van meer dan 215 soorten ongedierte
• Ruim 80 jaar ervaring in ongediertebestrijding
• Minder tijdverlies, minder werk en minder stress
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