“Ik was er als de dood voor dat de rat
aan de kabels zou knagen”, vertelt
varkenshouder Van Lanen
In 2003 heeft Wilbert van Lanen de varkenshoudrij, dat toen
bestond uit 2.500 varkens, overgenomen. Sindskort heeft
de heer Van Lanen het bedrijf anders ingerichten houdt hij
2.750 varkens (biggen en vleesvarkens).

Wensen van de klant
”Ik weet het nog heel goed. Het was eind augustus 2007 toen ik de voerkeuken
in kwam en een rat zag wegrennen. Ik heb een hekel aan dat soort ongedierte
en wilde er onmiddellijk van af,” begint de heer Van Lanen, eigenaar, het gesprek.
“In september zou ik gaan trouwen en voor die tijd wilde ik dat de rat aangepakt
werd. De volgende dag gelijk Rentokil (toen nog Protekta) gebeld, waarna de
adviseur op bezoek kwam en op basis van een inspectie en de plattegrond een
advies uitbracht. Dit ging allemaal vrij snel.”

De oplossing van Rentokil
”Na akkoord van de offerte stond binnen 2 of 3 dagen al de medewerker op de
stoep om de installatie uit te voeren,” vertelt de heer Van Lanen tevreden. “Ons
bedrijf heeft een automatische brijvoerinstallatie. Ik was er als de dood voor dat
de rat aan de kabels zou gaan knagen en er een storing in het systeem zou
optreden. Een kabel is wel 250 meter lang. Het is onbegonnen werk om daarin
de plek van de knaagschade op te zoeken. Het gaf mij dan ook een goed gevoel
dat net voordat ik op huwelijksreis zou gaan de rat gevangen was.”

Voordelen voor de klant
”Door de ongediertebestrijding door Rentokil te laten uitvoeren, weet ik zeker dat
de ongediertebestrijding wordt gedaan. Als ik het zelf zou doen, zou ik het toch
vaak uitstellen en er pas mee aan de slag gaan als ik een muis of een rat zou
zien,” legt de heer Van Lanen uit. “Nu weet ik dat de vaste servicemedewerker
elke 6 weken langs komt. Doordat het elke keer dezelfde persoon is, weet hij
precies wat hij wel en niet moet doen. Hij geeft ook tips zoals onlangs over het
snoeien van de bomen waarvan de takken op het dak van de stal kwamen. Als
we dit zo zouden laten dan hebben de knaagdieren een mogelijkheid om naar
binnen te komen. Op dit moment is er veel te doen rondom de wetgeving over
het gebruik van gif. Rentokil is hier goed van op de hoogte en geeft ook lezingen
op studieclubs. Nog niet zo lang geleden heeft onze studieclub Rentokil
uitgenodigd en het was één van de leerzaamste informatieavonden die we tot nu
toe gehad hebben.”

“Nog niet zo lang
geleden heeft onze
studieclub Rentokil
uitgenodigd om een
lezing te verzorgen over
ongediertebestrijding in
het algemeen en
rattenbestrijding in het
bijzonder. Het was één
van de leerzaamste
informatieavonden die
we tot nu toe gehad
hebben.”
Wilbert van Lanen
Varkenshouder
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