
“Goed advies van de adviseur en een 
ervaren servicemedewerker met veel 
kennis.”
Voor de beste saté van Amsterdam moet je bij Studio
Westpoort zijn. Sinds oktober 2015 heeft dit eetcafé twee 
enthousiaste nieuwe eigenaren. U kunt in het restaurant 
terecht voor ontbijt, lunch en diner. De feestzaal is geschikt 
voor feesten en vergaderingen.



Wensen van de klant
“De belangrijkste reden voor het inschakelen van een ongediertebestrijder
was voor mij dat ik geen muis meer in mijn pand wilde zien,” vertelt de heer Te 
Paske. “Toen wij het eetcafé overnamen eind vorig jaar, zagen we dat er 
grondig schoongemaakt moest worden. Dit had ook zo zijn effect op het 
ongedierte. Ik vind ongedierte gewoon vies en ik wil het tot het minimum 
beperken en het liever helemaal niet hebben.”

De oplossing van Rentokil
“Rentokil is een bekende naam op het gebied van ongediertebestrijding,
daarom heb ik ze ingeschakeld,” legt de heer Te Paske uit. “De adviseur die 
kwam, heeft mij prettig geholpen en veel advies gegeven. We pakken niet 
alleen de muizen aan, maar ook de vliegen met vliegenlampen. Naast het feit 
dat Rentokil bezig is met ongediertebestrijding, doen wij er zelf ook veel aan. 
Wij letten goed op of we sporen van ongedierte zien en als het even kan, 
lossen we het zelf op. Zo zagen we aan de buitenkant van ons pand 
vraatschade van muizen. Wij hebben toen gelijk roosters aangebracht, zodat de 
muizen niet naar binnen kunnen. Ongediertebestrijding is niet alleen de 
verantwoordelijkheid van Rentokil, maar ook van onszelf. We lossen het samen 
op.”

Voordelen voor de klant
“De servicemedewerker en de adviseur hebben mij vooral in het begin veel 
adviezen gegeven over waar ik op moet letten en door welke gaten ongedierte 
eventueel naar binnen zou kunnen komen,” aldus de heer Te Paske. “Ik ben erg 
tevreden over de servicemedewerker. Hij heeft veel ervaring en omdat hij hier 
al een tijdje loopt, weet hij ook waar alles staat. We zijn blij dat we nu geen 
muizen meer hebben. Het is nu ook veel makkelijker bij te houden en we 
kunnen problemen snel uitbannen. Ongediertebestrijding betekent 
samenwerken met Rentokil. En hoe meer wij zelf doen, hoe goedkoper het voor 
ons wordt. Daarbij wordt alles digitaal bijgehouden, wat makkelijk is bij controle 
van de NVWA*.”

* NVWA = Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

“We zijn blij dat we nu 
geen muizen meer 
hebben. Ongedierte- 
bestrijding betekent
samenwerken met 
Rentokil. En hoe meer 
wij zelf doen, hoe
goedkoper het voor ons 
wordt.”

Maurice te Paske
Mede-eigenaar
Studio Westpoort

De Experts in Pest Control
• 225 bestrijdingstechnici in Nederland
• Gegarandeerde effectieve bescherming
• Kennis van meer dan 215 soorten ongedierte

• Ruim 80 jaar ervaring in ongediertebestrijding
• Beschermt de reputatie van uw bedrijf
• Minder tijdverlies, minder werk en minder stress
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