Villa Pardoes
“De medewerkers van Rentokil zijn zorgvuldig,

vriendelijk en klantgericht. Ze zijn heel adequaat in het
bestrijden van muizen.”

Villa Pardoes is een vakantieverblijf voor ernstig, mogelijk
levensbedreigende zieke kinderen. Samen met hun ouders, broertjes
en zusjes beleven zij hier een week lang een onvergetelijke, gratis
vakantie. Villa Pardoes richt zich op zieke kinderen in de
leeftijdscategorie van 4 tot 12 jaar oud.

Wensen van de klant
“Villa Pardoes zoekt solide partners en met Rentokil hebben wij die
gevonden” geeft de heer Akkermans aan. De heer Akkermans is Facilitair &
Vrijwilligers Coördinator bij Villa Pardoes. “Wij hebben vaak te maken met
kinderen met een verminderde weerstand. Dan vormt de aanwezigheid van
ongedierte een risico en dat willen we niet. In totaal bieden we 600 gezinnen
per jaar een mooie vakantieweek, waarbij het hen aan niets mag ontbreken.
De heer Akkermans vertelt enthousiast verder: ”We zijn in staat om het ziek
zijn in het gezin enigszins naar de achtergrond te brengen en daar hoort de
aanwezigheid van een muis niet in thuis.”

De oplossing van Rentokil
“De medewerkers van Rentokil zijn zorgvuldig, vriendelijk en klantgericht. Ze
zijn heel adequaat in het bestrijden van muizen,” verklaart de heer
Akkermans. “Villa Pardoes ligt midden in een bosrijke omgeving en dan kan
het voor muizen aantrekkelijk zijn om een beschutte plek binnen op te
zoeken, zodra het buiten kouder wordt. Onlangs zijn op advies van de
accountmanager RadarConnect vallen geïnstalleerd. Ik heb er het volste
vertrouwen in dat dat werkt. Als goed doel zijn we altijd op zoek naar
mogelijkheden om de exploitatiekosten zo laag mogelijk te houden en
Rentokil denkt daarin graag met ons mee.”

Voordelen voor de klant
“Rentokil is voor Villa Pardoes een partner die in staat is een mooie
vakantieweek nog mooier te maken, door op een goede manier te
bestrijden”, geeft de heer Akkermans aan. “De servicemedewerker komt altijd
op de wisseldag, zodat onze gasten niet onnodig gestoord worden tijdens
hun vakantie. Doordat er een vaste servicemedewerker komt, heb ik geen
omkijken meer naar de ongediertebestrijding. Dan weet ik dat het goed
geregeld is.”
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