Filcoflex B.V.
“Wij willen graag voorop lopen op het gebied van hygiëne,
Rentokil Pest Control helpt ons hierbij.”
Filcoflex is een dynamisch bedrijf in Kaatsheuvel dat zich heeft
gespecialiseerd in het maken van flexibele verbindingen (manchetten)
met speciale kwaliteitseisen zoals in de voeding, pharma en chemie.
Met hun in 30 jaar opgebouwde kennis en ervaring bieden ze
innovatieve verbindingsoplossingen.

Wensen van de klant
“Toen tijdens een audit van een belangrijke klant in de voedingsmiddelenindustrie de vraag kwam wat wij deden aan ongediertebeheersing”, vertelt de
heer Van Loon, Managing Director bij Filcoflex, “konden we daar naar onze
maatstaven geen bevredigend antwoord op geven. We hebben daarna gelijk
gezocht naar een ongediertebestrijder die, net zoals wij, internationaal
opereert. Onze keus viel op Rentokil, waar we nu dus al 8 jaar mee
samenwerken.”

De oplossing van Rentokil
“Ongeveer drie jaar geleden zijn we naar ons huidige pand verhuisd.
Gebaseerd op onze eerdere ervaring hebben we toen gelijk het ongedierte
preventief aangepakt”, legt de heer Van Loon uit. “Met name de muizen en
ratten. Deze dieren zie je overdag niet, maar ze kunnen er wel zijn. Tot op
heden zijn we ze mede door de inzet van Rentokil niet tegengekomen,
verklaart de heer Van Loon. “En dat terwijl we aan de rand van een
industrieterrein zitten met tegenover ons een weiland.”

Voordelen voor de klant
“De naam Rentokil is wereldwijd bekend. Net als Rentokil hebben wij klanten
over de hele wereld. Momenteel leveren wij onze manchetten aan bedrijven
in 54 landen. We zochten een gerenommeerde ongediertebestrijder die bij
onze klanten ook bekend was. Naast de bekendheid is myRentokil, het online
rapportagesysteem van Rentokil, een groot voordeel. Als klanten nu vragen
wat we doen aan ongediertebeheersing, kan ik ze mijn scherm laten zien of
rapporten uitdraaien van de huidige situatie, de aanbevelingen en de
genomen maatregelen”, aldus een enthousiaste heer Van Loon. ‘Filcoflex wil
graag voorop lopen op het gebied van hygiëne. Op deze manier hebben we
een uniek verhaal te vertellen, zeker in combinatie met onze hygiënisch
ingerichte productieruimtes. Rentokil helpt ons hierbij.”

“Tot op heden zijn we
muizen of ratten mede
door de inzet van Rentokil
niet tegengekomen. Een
ander voordeel is dat ik
klanten eenvoudig kan
laten zien wat wij doen aan
ongediertepreventie en
-bestrijding via myRentokil,
het online rapportagesysteem van Rentokil.”

Werner van Loon
Managing Director
Filcoflex B.V.
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225 bestrijdingstechnici in Nederland
Gegarandeerde effectieve bescherming
24/7 controle op muizen met PestConnect
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Beschermt de reputatie van uw bedrijf
Unieke rapportages in myRentokil
Minder tijdverlies, minder werk en minder stress

