Rentokil ontzorgt het Frans Hals
Museum op het gebied van ongedierte
Het Frans Hals Museum in Haarlem is opgericht in 1862 en
staat bekend als museum van de Gouden Eeuw. Het oudste
gedeelte van het gebouw dateert al van 1607 toen het werd
ingericht als oude mannenhuis.

Wensen van de klant
“Dit is een oud gebouw in de binnenstad van Haarlem. Daarnaast hebben
wij bijzondere en kostbare museumstukken in onze collectie of in bruikleen,”
vertelt de heer Buch, Facility Manager Frans Hals Museum. “Omdat we in de
binnenstad zitten, moeten we oppassen voor knaagdieren. Ook zijn we alert op
zilvervisjes en motten. Vanwege de kostbare stukken zijn we voorzichtig met de
middelen die we in het museum gebruiken, aldus de heer Buch. “De
medewerkers van Rentokil houden hier met het bestrijden van ongedierte
rekening mee.”

De oplossing van Rentokil
“Tegen de vliegende insecten hebben we sinds kort de Lumnia
insectenlampen aangeschaft. We hadden nog insectenlampen hangen die
eigenlijk in het Rentokil museum thuis hoorden,” grapt de heer Buch. “We
hebben naast het servicecontract voor de insectenlampen ook een contract
tegen muizen met Radars en PestConnect. De servicemedewerker komt
regelmatig bij ons langs voor een inspectie. Zijn bevindingen kan ik
teruglezen in het digitale rapportagesysteem: myRentokil. Als een muis de
Radar is ingelopen, dan ontvangt zowel de servicemedewerker als ik een
melding. De servicemedewerker komt dan langs om de Radar unit te legen en
opnieuw te activeren.”

Voordelen voor de klant

“We hebben gekozen
voor de Lumnia
vliegenlamp, omdat de
zorg voor deze lampen
minder is.”
John Buch
Facility Manager
Frans Hals Museum

“We hebben gekozen voor de Lumnia vliegenlamp, omdat de zorg voor deze
lampen minder is. De ledlampen dienen maar één keer in de twee jaar
vervangen te worden. Rentokil ontzorgt mij echt op het gebied van de
ongediertebestrijding. Het kost mij nu weinig inspanning, daarbij leggen de
accountmanager en de servicemedewerker goed uit wat er speelt. Ze hebben
een helder verhaal,” geeft de heer Buch aan. “Tijdens de (kwaliteits)inspecties
vinden de Rentokil medewerkers altijd wel iets. Ze zijn scherp en dat vind ik
prettig.“
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