The Experts in Pest Control

Gemeente Maassluis
“Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers gezond
zijn en blijven.”
Bij de milieustraat kunnen de inwoners van Maassluis hun huisafval
gescheiden inleveren, tevens vindt inname van grof tuinafval, matrassen,
kleding, elektrische apparaten en klein chemisch afval plaats. Naast de
milieustraat biedt deze locatie onderdak aan het nieuwe wagenpark van
de gemeente Maassluis. Maassluis heeft ongeveer 33.000 inwoners.

Netten geplaatst door Rentokil om te voorkomen dat duiven op het gebouw gaan zitten.

Wensen van de klant
“Het personeel begon het op een gegeven moment op te vallen dat
er een vervelende geur hing in de kantoren van het bedrijf.” begint de
heer Kampinga, bedrijfsvoerder/wagenparkbeheerder bij de Gemeente
Maassluis. “Eerst dachten we dat de geur veroorzaakt werd door de
wasstraat van de auto’s, dus die hebben we schoongemaakt. Maar de
geur was niet weg. Uiteindelijk kwamen we er tijdens een verbouwing
achter dat een brede goot over de hele achterkant van het gebouw
een trekpleister was voor duiven en duivennesten. Toen hebben we
Rentokil Pest Control ingeschakeld.”

“Rentokil verzorgt
alles op het gebied
van wering en
bestrijding van
ongedierte.”

De oplossing van Rentokil
“Voordat Rentokil Pest Control aan de slag kon met vogelwering,
hebben we eerst de hele goot laten schoonmaken. Dat was echt nodig
want de goot zat vol met duivenpoep. Toen die was schoongemaakt,
was de stankoverlast ook gelijk weg,” vertelt de heer Kampinga.
“Daarna heeft Rentokil een plan opgesteld om de duiven te weren. We
zijn begonnen met het voorkomen dat duiven toegang hadden tot de
goot, zie de afbeelding hiernaast. Daarna hebben we netten en een
staaldraad aan laten brengen waardoor de duiven niet meer op onze
gebouwen konden gaan zitten.”

Voordelen voor de klant
“De medewerkers van Rentokil hebben het aanbrengen van de
vogelwering snel opgepakt en goed geregeld. Ik hoefde er zelf niets
aan te doen. De overlast is nu weg.” geeft een tevreden heer Kampinga
aan. “We hebben inmiddels ook vliegenlampen en muizenlokdoosjes
laten plaatsen en we laten regelmatig een desinfectiebehandeling door
Rentokil uitvoeren. Dat is een voordeel van Rentokil. Ze verzorgen alles
op het gebied van ongediertepreventie en -bestrijding. In onze ogen
hebben we er alles aan gedaan om te voorkomen dat onze
medewerkers ziek worden. Wij vinden het belangrijk dat iedereen
gezond is en blijft.”

Wering door Rentokil aangebracht om
te voorkomen dat duiven op een
beschutte plek kunnen nestelen.

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.com/nl
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