
5-in-1 pakket uit voorzorg bij slagerij
Maison Moes in Breda
“Met de aanpak van Rentokil voldoen we tevens aan de 
HACCP eisen met betrekking tot de ongediertebestrijding.”

Maison Moes is al jaren te vinden in de mooie wijk Ginneken in Breda. Een 
paar jaar geleden zijn ze verhuisd naar een prachtig nieuw pand. Het 
ontwerp en de indeling hebben ze helemaal zelf in de hand gehad en dat 
is te zien. De winkel is op een eigentijdse wijze ingericht en is een lust voor 
het oog. 



Wensen van de klant
Maison Moes is al bijna 30 jaar een begrip in de wijk Ginneken in 
Breda. “Ongeveer een jaar geleden zijn we van twee verschillende 
locaties naar ons huidige pand verhuisd”, vertelt Sandra Moes (Mede- 
eigenaar Maison Moes) enthousiast. “Het pand waar we nu in zitten is 
ruim twee keer zo groot als onze vorige winkel en helemaal zoals we 
zelf bedacht hebben. Inmiddels hebben we ook meer medewerkers in 
dienst en dat geeft verplichtingen. We willen de dingen goed geregeld 
hebben voor onze medewerkers, maar ook voor de toekomst. En daar 
hoort ongediertepreventie ook bij.”

De oplossing van Rentokil
Om ervoor te zorgen dat Maison Moes ongediertevrij blijft heeft 
Rentokil het 5-in-1 pakket ingezet. Met dit pakket worden de vijf meest 
voorkomende soorten ongedierte aangepakt, te weten: muizen, 
vliegen, Duitse kakkerlakken, zwarte mieren en detectie van 
kruipende insecten. “We hebben nog nooit last van ongedierte gehad 
en dat willen we graag zo houden”, geeft mevrouw Moes aan. “We zijn 
gevestigd in een mooi maar oud gedeelte van Breda met de rivier de 
Mark vlakbij, dat kan een reden zijn dat we last zouden kunnen krijgen 
van ratten of muizen, daar zijn we ons terdege bewust van.“

Voordelen voor de klant
“Een voordeel van de ongedierte-aanpak van Rentokil is dat we tevens 
voldoen aan de HACCP eisen met betrekking tot de ongedierte-
bestrijding”, vertelt mevrouw Moes. ”Ik ben op de hygiëne altijd heel 
precies en de servicemedewerker had dat ook gezien. Dat is fijn om 
bevestigd te krijgen. Daarnaast is het prettig om een onafhankelijk 
iemand naar je bedrijf te laten kijken. Die kan ons wijzen op dingen 
waar wij zelf niet aan zouden denken.”

“We hebben nog nooit 
last van ongedierte 
gehad en dat willen 
we graag zo houden.”

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.

rentokil.com/nl/5in1
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Voorgevel Maison Moes

Bij Maison Moes vind je bijzondere, 
mooie en lekkere producten


