
Boerinneke - Marino
Chocopasta op zijn best
Boerinneke-Marino is een puur Belgisch bedrijf dat al 60
jaar lang heerlijke chocopasta produceert. Er werken 20
mensen die stuk voor stuk het woord "kwaliteit" hoog in
het vaandel dragen.



“With the problem solved and all in-
formation taken on board, museum 
sta�  now know exactly who to call if 
any more pests come into the frame 
in the future.”

Erik De Bruyne
Rentokil’s Team Supervisor
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Boerinneke-Marino: ongedierte  
maakt bij ons geen schijn van kans!
Behoefte van de klant

Boerinneke-Marino is een familiebedrijf. "Mijn grootvader heeft het
zuivelbedrijf Boerinneke 60 jaar geleden opgericht. Daarna kwam het
in handen van zijn zoons en schoonzoon. Eind jaren 70 werd het
bedrijf Marino - producent van chocopasta - overgenomen. In 2002
werd de zuivel stopgezet. In 2013 heb ik het bedrijf samen met mijn
zakenpartner overgenomen," vertelt Hans VAN WEYENBERG -
Bestuurder Boerinneke-Marino. "Wij produceren zo'n 2000 ton
chocopasta - goed voor 5.000.000 potjes per jaar. Het is erg belangrijk
dat wij de kwaliteit van ons product kunnen garanderen en dat wij
kunnen produceren in de wetenschap dat ons bedrijf beschermd is
tegen infestaties van allerlei soorten ongedierte die verzot zijn op
zoetigheden."

De oplossing van Rentokil

Aangezien Boerinneke voedingswaren produceert, is voedselveiligheid
een topprioriteit. Al van in het begin werkt het bedrijf samen met
Rentokil om ongedierte te weren. Inderdaad "weren" want problemen
hebben ze al die jaren nog niet gehad en dit terwijl ze toch in een zeer
landelijk gebied gevestigd zijn. Rentokil neemt dan ook de volledige
bescherming van het gebouw voor zijn rekening: elektrische
vliegenvangers voor vliegende insecten, wespenvallen, mottenvallen,
knaagdieren, kakkerlakken, ... er werd met alle mogelijk problemen
rekening gehouden en voor alles is er een oplossing. "Wij krijgen 1x per
jaar een IFS audit en moeten ook in orde zijn voor ons
autocontrolecertificaat waarop wij 97.5% scoren. Bovendien
produceren wij ook chocopasta voor private labels en ook door hen
worden zeer strenge kwaliteitsnormen opgelegd, " aldus Hans VAN
WEYENBERG.

Voordelen van de klant

"Wij zijn echt heel tevreden over de service die Rentokil levert. Onze
service technicus kent ons bedrijf, hij werkt zeer zelfstandig en komt
na zijn inspectie telkens een debriefing geven. Ook het online
rapporteringsysteem myRentokil is een enorme hulp bij audits. Het
contact met het kantoor verloopt super vlot en telkens wij vragen
hebben, wordt er zeer snel op gereageerd. Rentokil en Boerinneke
samen vormen een goed team. Wij zijn en blijven trouwe klant."

Hans VAN WEYENBERG
Bestuurder Boerinneke - Marino

"Wij werken al jaren met Rentokil
en zouden geen andere partner
willen voor onze
ongediertebestrijding. Rentokil
heeft alles perfect onder
controle."

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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