Vogelwering met netten
Centraal Station Amsterdam
“Het opgeleverde product was van zeer hoge kwaliteit”
Venko Schilderwerken geeft een andere dimensie aan het schildervak. Zij
levert kwalitatief outdoor schilderwerk met een uitdaging. Zij werkt met
name in de Infra, Industrie en Energie sectoren. Voorbeelden zijn bruggen,
sluizen, gaslocaties en perronkappen.

Wensen van de klant
De anti-vogelnetten in de stationskap van Centraal Station Amsterdam, één
van de drukste stations in Europa, moest vervangen worden. Venko
Schilderwerken kon pas met haar werkzaamheden beginnen als de oude
vogelwering was verwijderd. Vandaar dat de vogelwering viel onder de
verantwoordelijkheid van Venko. Het NS Station had in haar bestek Rentokil
opgenomen als leverancier. “Onze ervaring is, dat het vaak lastig is om zaken
te doen met voorgeschreven leveranciers. Zij hoeven immers niets extra’s te
doen, ze zijn al voorgeschreven. Hierdoor werd Rentokil door ons met de
nodige scepsis benaderd, maar Rentokil heeft ons hierin aangenaam verrast”,
aldus de projectmanager, de heer F. Metselaar.

De oplossing van Rentokil
De heer Metselaar vertelt, “Omdat het hier ging om een zeer druk bezocht
station stelde dat hoge eisen aan het omgevingsbewustzijn bij de
werkzaamheden. Rentokil heeft hierin meegewerkt door de werkzaamheden
die de meeste overlast veroorzaakten ‘s nachts uit te voeren.” Een werkwijze
die Venko Schilderwerken zelf ook toegepast heeft bij dit project. “Rentokil
heeft laten zien dat ze denkt in oplossingen. Een voorbeeld hiervan is de
entree in het net die bedacht is om de onderhoudswagen toegang te
verschaffen tot de ruimte achter het net”. (Zie afbeelding hiernaast)

Voordelen voor de klant
“Het was prettig zakendoen en er werd proactief meegedacht met dit
project. Wij hebben bij de afronding van het project zowel aan Rentokil
als aan NS stations teruggekoppeld dat wij het erg eens waren met de keuze
van de opdrachtgever om Rentokil in hun bestekken voor te schrijven.” geeft
de heer Metselaar aan. “Van offerte tot oplevering heeft Rentokil meegedacht
en meegewerkt. Daarnaast was het opgeleverde product van een zeer hoge
kwaliteit en was de adviseur een prettige gesprekspartner bij dit project. Een
direct voordeel voor de klant is de langere levensduur van het schilderwerk.
Doordat duiven er niet meer op kunnen zitten, wordt het schilderwerk
niet aangetast door uitwerpselen.”

“Van offerte tot oplevering heeft Rentokil
meegedacht en meegewerkt. Daarnaast was het
opgeleverde product van
hoge kwaliteit. Geen
gezeur vooraf, geen
gezeur achteraf en een
hoogwaardig eindresultaat.”
Folkert Metselaar
Projectmanager
Venko Schilderwerken
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