
Muizenbestrijding bij Ibiricus Amsterdam

“Ik heb een contract tegen muizen en vliegen, zodat ik er 
zelf geen zorgen meer over heb.”

Ibericus richt zich op het aanbieden en verkopen van de wereldberoemde 
Pata Negra-ham. De ham wordt ter plekke van de poot gesneden. Waarbij 
de klant kan kiezen om de bestelling mee te nemen of met een
broodje en een drankje in de sfeervolle zaak te nuttigen.



Wensen van de klant
Cristina Gonzalez is al van jongs af aan verzot op Spaanse ham. Niet alleen zij heeft 
het hamvirus, ook haar broer is besmet. Hij is 12 jaar geleden begonnen met het 
importeren van hammen van het Pata Negra varken (Spaanse zwartpoot varken) 
afkomstig van het Iberisch schiereiland. In overleg met de Spaanse leverancier, die 
zelf 19 vestigingen in Spanje heeft, is overeengekomen om ook in Nederland een 
vestiging te openen. In Amsterdam vonden ze een geschikte locatie in de 
Haarlemmerstraat. Cristina nam de uitdaging aan om het bedrijf te leiden. Na een 
grondige verbouwing konden de klanten vanaf eind 2012 worden ontvangen. In de 
zaak hangen en liggen gemiddeld 400 varkenspoten. Na een half jaar hadden ook 
niet betalende gasten (lees muizen) de winkel ontdekt.

De oplossing van Rentokil
Cristina Gonzalez vertelt, “Omdat wij geen ervaring hadden met ongedierte hebben 
we hier tijdens de verbouwing geen rekening mee gehouden. Via een kennis werden 
wij gewezen op Rentokil Pest Control, omdat ze de beste ongediertebestrijder in 
Amsterdam zijn. Tijdens de inspectie bleek dat er gaten en kieren zaten in vloeren en 
muren waardoor muizen naar binnen konden komen. De bestrijdingstechnicus heeft 
deze met behulp van weringsmiddelen voor ons gedicht. Daarna heeft hij muizen-
vallen geïnstalleerd om de muizen onder controle te houden. Volgend jaar willen we 
een tweede vestiging openen in Den Haag. Van onze ervaring in Amsterdam hebben 
we geleerd om bij de verbouwing al rekening te houden met ongedierte, door ervoor 
te zorgen dat de mogelijkheden om binnen te komen worden beperkt. Natuurlijk 
schakelen we ook voor deze vestiging Rentokil in om de ongediertebestrijding en 
-preventie voor ons te verzorgen.”

Voordelen voor de klant
“Onze locatie en ons product trekt van nature muizen aan, maar door het adequate 
handelen en de jarenlange ervaring van de bestrijdingstechnicus heeft hij onze zaak 
tot op de dag van vandaag muisvrij gekregen. Hij komt 12 keer per jaar langs om te 
inspecteren. Dit geeft een goed gevoel. Ik heb een contract tegen muizen en vliegen, 
zodat ik er zelf geen zorgen meer over heb. Deze zorgen neemt Rentokil van mij over. 
Ik ben met name tevreden over de bestrijdingstechnicus, hij komt op tijd, is gezellig 
en werkt vlot door. Hij heeft zijn schema aangepast aan mijn schema, zo komt hij voor 
openingstijd, zodat hij alle ruimte heeft om zijn werk te kunnen doen.”

“Onze locatie en ons 
product trekt van nature 
muizen aan, maar door 
het adequate handelen 
en de jarenlange erva-
ring van de bestrijdings-
technicus heeft hij onze 
zaak tot op de dag van 
vandaag muisvrij 
gekregen.”
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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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