“PestConnect van Rentokil is een
geweldig systeem”
De Qualicateraar biedt complete catering van live cooking,
kookworkshops, feest- en vergaderarrangementen.
Daarnaast verzorgt zij 180 warme maaltijden per dag voor
mensen die dat zelf niet meer kunnen. De Qualicateraar
maakt van elk catering een feest!

Wensen van de klant
“Ongeveer een half jaar nadat we ons bedrijf zijn gestart, vonden we het tijd
worden voor een ongediertebestrijdingsplan,” vertelt de heer Deen, medeeigenaar Qualicateraar. “Bij ons ging het met name om het voorkomen van
ongedierteproblemen. Eén vlieg is nog geen probleem, maar je moet er wel
voor zorgen dat het er niet meer worden. Dat hebben we nu via Rentokil
geregeld.”

De oplossing van Rentokil
“We hebben de Radar muizenvallen door het hele pand staan. Het is een
geweldig systeem,” aldus de heer Deen. “De eerste keer dat er een muis in de
Radar liep, werd ik gelijk gebeld door de servicemedewerker om een afspraak
te maken om de desbetreffende Radar te legen en weer gebruiksklaar te
maken. Als je zelf met klemmen aan de slag gaat, heb je kans dat net op het
moment dat er een klant binnen is, er een muis in de klem vast zit. Dat wil je
niet. Met de Radarvallen zie je de muis niet meer.” De heer Deen vertelt verder
“We hebben ook nog de insectenlampen van Rentokil en detectie van
kruipende insecten, zodat we niet voor vervelende verrassingen komen te
staan.”

“We maken ons niet
meer druk over de
ongediertebestrijding.
Dat regelt Rentokil wel
en uiteindelijk spaar je
ook nog geld uit, omdat
ze precies weten wat je
wel en niet moet doen.
Voordelen voor de klant
Kortom ze ontzorgen
“Een voordeel is dat we ons niet meer druk maken over ongediertebestrijding. en dat doen ze
Dat regelt Rentokil wel. Wij worden via PestConnect op de hoogte gehouden of geweldig.”
er muizen zijn gevangen. Ook zorgt Rentokil voor het wisselen van de
kleefplaat in de insectenlamp. Daarbij hebben zij meer kennis dan ik over
René Deen
wering. Zij constateren van te voren waar er in de toekomst problemen kunnen Mede-eigenaar
onstaan, zodat er maatregelen genomen kunnen worden. Uiteindelijk spaar je
Qualicateraar
ook nog geld uit, omdat ze precies weten wat je wel en niet moet doen. Kortom
ze ontzorgen en dat doen ze geweldig.”

De Experts in Pest Control
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225 bestrijdingstechnici in Nederland
•
Gegarandeerde effectie bescherming
•
Radar: meest geavanceerde muizenval van Rentokil •

www.rentokil.nl/horeca
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Ruim 80 jaar ervaring in ongediertebestrijding
Beschermt de reputatie van uw bedrijf
Minder tijdverlies, minder werk en minder stress

