
Luminos 3 Case Study
The Chocolate Line
The Chocolate Line is de absolute top in de heerlijke
wereld van Belgische chocolade. De producten worden
artisanaal vervaardigd in een hypermodern atelier met
ingrediënten van topkwaliteit. Ze worden exclusief
verkocht in de shops te Antwerpen en Brugge.



“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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Luminos 3
Effectieve bestrijding van vliegende insecten
Wensen van de klant

The Chocolate Line vervaardigt chocoladesnoeperijen van topkwaliteit op
artisanale wijze. "Enkel de beste ingrediënten komen in aanmerking voor onze
creaties en het is dus erg belangrijk dat ze gemaakt kunnen worden in een
omgeving waar ongedierte geen kans krijgt om het proces te verstoren" vertelt
Dominique Persoone - stichter en eigenaar van The Chocolate Line. "Onze
productieruimte is opgebouwd uit verschillende zones: de grondstoffenruimte,
de kookruimte en vervolgens het atelier: het hart van het bedrijf waar al onze
lekkernijen gecreëerd worden. Elke zone moet bijgevolg "gewapend" zijn om
mogelijke, ongewenste indringers tegen te houden zodat ze zeker niet tot bij
het atelier geraken. Maar ook onze shops in Antwerpen en Brugge moeten
optimaal beschermd zijn want vliegende insecten houden van zoet."

De oplossing van Rentokil

Rentokil raadde The Chocolate LIne aan om te werken met verschillende
gordels elektrische vliegenvangers zodat eventuele toevallige indringers al
worden gestopt voor ze in de productieruimte kunnen terechtkomen. Zo
hangen in de productiegang en bij de poort een Luminos 3 vliegenvanger,
maar ook de andere ruimtes zijn beschermd met een Luminos 3 of 4 - het
meest performante model elektrische vliegenvanger. Bij punctuele problemen
in de shops met fruitvliegjes bijvoorbeeld wordt er een extra behandeling
voorzien die meteen komaf maakt met het probleem.
The Chocolate Line werkt bovendien ook preventief op andere soorten
ongedierte zoals ratten, muizen, motten, ... zodat hun chocolade
verwennerijen vervaardigd kunnen worden in uiterst hygiënische
omstandigheden.

Voordelen voor de klant

"Tot nu toe hebben wij geen problemen met vliegende insecten en als we die
wel hebben, worden ze meteen opgelost. Wij zijn erg tevreden over de
samenwerking met onze vaste Rentokil service medewerker die ons bedrijf
intussen door en door kent en dus ook proactief voorstellen en aanbevelingen
kan doen om onze ongediertepreventie te optimaliseren. Ook de online
rapporteringstool myRentokil is erg handig. Ons ongedierteplan is altijd
consulteerbaar - waar en wanneer we maar willen. Door al deze maatregelen
vormen inspecties van de voedselveiligheid (FAVV) geen enkel probleem. We
hebben ze telkens met glans doorstaan," aldus Dominique Persoone.

Dominique Persoone
CEO The Chocolate Line

"Met Rentokil zijn we gerust dat onze
ongediertepreventie OK is zodat wij
ons kunnen focussen op onze job ...
onze klanten verwennen met
chocolade!"

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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