“myRentokil met PestConnect bespraren mij
heel veel tijd”, de heer Riemens van Elopak
Sinds 1968 produceert Elopak Terneuzen kartonnen
verpakkingen voor vloeibaar voedsel. Elopak produceert
jaarlijks ruim 4 miljard verpakkingen voor klanten over de
hele wereld. Bij Elopak Terneuzen werken circa 435
werknemers in ploegendiensten van 24/7.

Wensen van de klant
“Zo’n twee jaar geleden wilde Elopak het AIB certificaat behalen,” vertelt Peter
Riemens, Hoofd facilitaire zaken bij Elopak. AIB staat voor American Institute of
Baking en heeft als doel om op procesniveau internationaal de voedselveiligheid
in de keten te waarborgen en daarbij technische ondersteuning en scholing te
geven. De heer Riemens vertelt verder, “De toenmalige bestrijder kon niet
voldoen aan de eisen die AIB stelt. We hadden daarom meerdere bestrijders
gevraagd om een offerte uit te brengen en uit te leggen hoe zij de
ongediertepreventie en -bestrijding zouden aanpakken. Rentokil kon als enige al
onze vragen beantwoorden.”

De oplossing van Rentokil
“Rentokil stelde voor om myRentokil met PestConnect te installeren. Met
PestConnect worden de vallen 24 uur per dag 7 dagen in de week gecontroleerd
en voldoen we ruimschoots aan de AIB norm van minimaal één controle per
week,” aldus de heer Riemens. “Via de myRentokil app word ik altijd op de
hoogte gehouden van de situatie en in myRentokil heb ik alle gegevens en
rapporten tot mijn beschikking die ik tijdens mijn werk en auditcontroles nodig
heb. Het is zelfs zo dat het voorheen mogelijk was dat een muis één week lang in
een val kon zitten, met PestConnect is dat zeker niet het geval. De
servicemedewerker en ik krijgen allebei direct een melding als een muis de val is
binnengekomen.”

Voordelen voor de klant
“Vanaf het moment van de eerste audit ben ik ontzettend blij met Rentokil. Alle
gegevens zijn terug te vinden in myRentokil, dat bespaart mij heel veel tijd. En
door de PestConnect units hoef ik zelf niet meer wekelijks de vallen te
controleren. Hier was ik toch minimaal 6 uur per week aan kwijt,” zegt de heer
Riemens. “We zijn onder de indruk van de professionaliteit van Rentokil en haar
medewerkers. Zij zijn soms beter op de hoogte van de wetgeving dan de
auditeur zelf. Ook over de reactiesnelheid ben ik zeer tevreden. Vorig jaar
hadden wij op een gebouw veel overlast van klustervliegen. Binnen 2 dagen had
Rentokil extra lampen opgehangen en een spuitbehandeling uitgevoerd. Ik zou
Rentokil in de toekomst zeker aanbevelen, sterker nog, dat heb ik al gedaan.”

“Vanaf het moment van
de eerste audit ben ik
ontzettend blij met
Rentokil. Alle gegevens
en rapporten zijn terug
te vinden in myRentokil
en dat bespaart mij heel
veel tijd.”
Peter Riemens
Hoofd facilitaire zaken
Elopak Terneuzen
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Unieke oplossing tegen muizen met PestConnect
Beschermt de reputatie van uw bedrijf
Ruim 80 jaar ervaring in ongediertebestrijding

www.rentokil.nl/myRentokil
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24/7 controle met PestConnect
Kennis van wet-en regelgeving m.b.t. ongedierte
Minder tijdverlies, minder werk en minder stress

