
Opera Ballet Vlaanderen 
Cultuur zonder ongedierte
In totaal stelt het Kunsthuis 400 mensen tewerk:
administratief en technisch personeel, dansers, naaisters,
artistiek medewerkers, ... Zij stellen alles in het werk om
het publiek te voorzien van onvergetelijke dans- en
zangspektakels.
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Opera Ballet Vlaanderen
Preventie is bij ons een topprioriteit
Wensen van de klant

"Twee jaar geleden zijn de Vlaamse Opera en het Ballet van Vlaanderen
gefusioneerd waardoor het aantal vestigingen werd uitgebreid tot 4:
Opera Gent, Opera Antwerpen, 't Eilandje in Antwerpen (Ballet van
Vlaanderen) en het decoratelier in Zele. Jaarlijks verwelkomen wij
duizenden opera- en balletliefhebbers. Het is dus heel erg belangrijk
dat onze gebouwen ongediertevrij zijn en blijven," vertelt Cedric
DEPAUW - Assistent Manager Facilitaire Dienst. "Rentokil verzorgt onze
ongediertepreventie al sinds 1999 en nog nooit hadden wij problemen.
Bovendien hebben wij in alle vestigingen een kantine waar eten en
drinken geserveerd worden. Goede hygiëne is dus een absolute must."

De oplossing van Rentokil

"Rentokil voert in de 4 vestigingen een puur preventieve service uit.
Onze zalen worden 8 keer per jaar preventief behandeld tegen vlooien.
De operagebouwen dateren respectievelijk uit 1840 (Gent) en 1907
(Antwerpen). Het is dus een redelijk grote uitdaging om ze vrij te
houden van muizen, ratten en kakkerlakken. Maar Rentokil slaagt er
wonderwel in. Onze hangar in Zele heeft een oppervlakte van 6.210
m². Hier worden de decors gemaakt en de kostuums bewaard. Deze
schatten moeten kost wat kost beschermd worden tegen motten.
Hiervoor gebruikt Rentokil feromoonvallen en behandelen zij de
ruimte regelmatig met insecticides zodat een eventuele aanwezigheid
van motten preventief aangepakt wordt."

Voordelen voor de klant

Cedric DEPAUW: " Met Rentokil zijn we er zeker van dat onze
ongediertepreventie in goede handen is. Niets wordt aan het toeval
overgelaten. Bovendien gebruiken wij myRentokil - de online
rapporteringstool waaruit wij plattegronden en biocidenlijsten halen
om voor te leggen aan het Federaal Voedselagentschap (FAVV). Erg
handig. De service medewerker formuleert ook aanbevelingen zodat
wij ook zelf preventieve maatregelen kunnen treffen om ongedierte te
voorkomen."

Cedric DEPAUW
Assistent Manager Facilitaire Dienst

"Wij zijn al jaren klant bij Rentokil
Pest Control en zijn zeer tevreden
over hun preventieve aanpak van
ongedierte. Wij hebben geen
problemen."

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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