“Rentokil weet precies waar wij in de
hotelsector naar zoeken”
Reinier Bunnik Zoku Amsterdam

Zoku faciliteert wonen en werken voor de reizende
professional. Zoku is een nieuwe categorie in het
hotelwezen: een flexibel huis/kantoor, dat ook geschikt is
voor lange verblijven, met de diensten van een hotel en de
gezelligheid van een dynamische buurt.

Wensen van de klant
“Ongediertebestrijding is een vanzelfsprekendheid en een plicht als je mensen
verzorgt,” aldus Reinier Bunnik (General Manager Zoku Amsterdam). “In mei
2016 hebben wij de eerste Zoku in Amsterdam geopend. Na de opening zijn we
op zoek gegaan naar een partij die ons vanaf het nulpunt kan adviseren op het
gebied van ongediertebestrijding. Van de implementatie van het ongediertebeleid tot het voorkomen van eventuele ongedierte,” vertelt de heer Bunnik
verder.

De oplossing van Rentokil
“Tijdens het eerste gesprek was er gelijk een klik met de accountmanager. Hij
was vriendelijk, behulpzaam, pro-actief en eerlijk. Hij gaf het ook aan als
bepaalde ongediertemaatregelen voor ons bedrijf niet nodig waren. Hij wist
precies waar wij in de hotelsector naar zoeken,” vertelt de heer Bunnik
enthousiast. “In ons geval hebben we gekozen voor PestConnect met
myRentokil. Op deze manier hoeven we niet zelf meer te bellen als er een muis
gevangen is, maar stuurt de Radar muizenval een bericht naar de servicemedewerker, die vervolgens een afspraak inplant om de Radar opnieuw
gebruiksklaar te maken. Daarbij komt dat alles in myRentokil wordt gelogd, van
meldingen tot adviezen. Alles is online te vinden.”

Voordelen voor de klant

“Ongediertebestrijding
is een verplichtnummer.
Daar wil je zo min
mogelijk tijd aan kwijt
zijn en daar zorgt
Rentokil echt voor. Zij
zijn een ontzorgpartij en
dat zoek ik.”

“Door voor Rentokil als onze partner in ongediertebestrijding te kiezen,
Reinier Bunnik
beschikken we over goede producten, hebben we goede kennis in huis
General Manager
gehaald en kunnen we rekenen op een snelle en vriendelijke service.
Ongediertebestrijding is een verplichtnummer en daar wil je zo min mogelijk tijd Zoku Amsterdam
aan kwijt zijn en daar zorgt Rentokil echt voor. Ik hoef niet meer aan de
ongediertebestrijding bij Zoku te denken, dat doet Rentokil voor mij. Zij zijn
een ontzorgpartij en dat zoek ik,” verklaart de heer Bunnik.
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Ruim 80 jaar ervaring in ongediertebestrijding
Beschermt 24/7 de reputatie van uw bedrijf
Minder tijdverlies, minder werk en minder stress

