The Experts in Pest Control

Rotterdam The Hague Airport
“We hebben voor Lumnia Slim vliegenlampen gekozen
vanwege het design en omdat ze milieuvriendelijk zijn.”
Rotterdam The Hague Airport bestaat sinds 1956. In 2019 werden ruim
2 miljoen passagiers vervoerd. Rotterdam The Hague Airport wil de
luchthaven op duurzame wijze verankeren in de regio.

Wensen van de klant
“Om de steeds grotere stroom passagiers beter te kunnen bedienen,
wordt de vertrekhal vergroot en vernieuwd,” vertelt mevrouw Van den
Bogerd, Terminal manager van Rotterdam The Hague Airport. “Daar
hoort ook een mooie en effectieve led-vliegenlamp bij.”

“Lumnia Slim is
een kleine, maar
effectieve
vliegenlamp.”

De oplossing van Rentokil
“Vliegenlampen zijn erg belangrijk voor ons. Het vliegveld is gebouwd
op moerasgebied en dat is nog steeds te merken aan de
vliegenoverlast. De vliegen weten ons goed te vinden.” geeft mevrouw
Van den Bogerd de situatie weer. “Rentokil Pest Control heeft sinds
kort de Lumnia Slim uitgebracht en deze past qua design en capaciteit
goed bij ons. We hebben voor Lumnia Slim led-vliegenlampen gekozen
vanwege het design en omdat ze milieuvriendelijk zijn. We zijn het
eerste bedrijf in Nederland waar Lumnia Slim is geïnstalleerd.”

Voordelen voor de klant
“Lumnia Slim is een kleine, maar effectieve vliegenlamp. Door zijn
formaat en doordat hij in verschillende kleuren leverbaar is, kun je hem
overal plaatsen. Wat voor ons ook belangrijk is, is dat de lamp gebruik
maakt van ledtechnologie. Ledlampen zijn energiezuiniger dan
gewone lampen.” legt mevrouw Van den Bogerd uit. “De
samenwerking met Rentokil is prima. Ik heb weinig omkijken naar het
ongedierte. De vaste accountmanager en servicemedewerker regelen
alles. De servicemedewerker is altijd snel ter plaatse bij een calamiteit.
Zeker de volgende dag, maar soms zelfs al dezelfde dag.”

Heeft u een probleem
met ongedierte of wilt u
voorkomen dat u
problemen met
ongedierte krijgt?
Op onze website is veel
nuttige informatie te
vinden.
www.rentokil.nl
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