Stichting Zwembaden Hoorn
“Al enkele jaren zorgt Rentokil ervoor dat ongedierte geen
kans krijgt in en om de zwembaden”
Stichting Zwembaden Hoorn is de exploitant van zwem- en recreatiebad
De Waterhoorn in Hoorn en van openluchtzwembad de Wijzend in Zwaag.
De Waterhoorn heeft gemiddeld 54 medewerkers. De Wijzend heeft in de
zomerperiode 13 personeelsleden.

Wensen van de klant
De Waterhoorn is een overdekt zwem- en recreatiebad, bestaande uit een
doelgroepenbad, een wedstrijdbad en een recreatiebad van in totaal 1040
m2. De Wijzend is een openluchtzwembad dat alleen geopend is tijdens het
zomerseizoen. Het management van de Stichting wil voorkomen dat ze last
krijgen van ongedierte. Met name de horeca is daar gevoelig voor. De heer
Van der Aar, Algemeen Manager, “Na een vergelijkend onderzoek tussen de
verschillende ongediertebestrijders, is er voor Rentokil gekozen vanwege de
beste prijs/kwaliteitverhouding.”

De oplossing van Rentokil
Al enkele jaren zorgt Rentokil ervoor dat ongedierte geen kans krijgt in en
om de zwembaden van Stichting Zwembaden Hoorn. In het voorjaar worden
opkomende mieren bestreden, maar ook is dit jaar het gebouw aan de
buitenkant behandeld tegen spinnen. Dit gebeurt voornamelijk in de ochtend
(vanaf 7:00 uur), zodat zo min mogelijk gasten er hinder van ondervinden.
Alle behandelingen worden in goed overleg afgesproken en zijn bedoeld ter
voorkoming van ongedierte overlast.

Voordelen voor de klant
De heer Van der Aar geeft aan: “We zijn erg tevreden over Rentokil. Tot nu
toe hebben we nog geen ongedierte overlast in het pand gehad. Daarnaast
vinden wij het prettig dat tijdig aangegeven wordt dat het contract bijna verloopt en wordt gevraagd of we de samenwerking willen voortzetten. Tot nu
toe hebben we dat altijd gedaan. Dit komt mede door de vaste service
medewerker, Peter. Peter is duidelijk een ambassadeur van Rentokil en laat
met zijn werk de beste kant van het bedrijf zien. Als extra service neemt hij
tijdens het winterseizoen op zijn inspectieronde zelfs de post mee van de
Wijzend naar De Waterhoorn.”

“Rentokil kwam naar
voren als zijnde het
ongediertebestrijdingsbedrijf met de beste prijs/
kwaliteitverhouding ten
opzichte van haar
concurrenten.”
Frans van der Aar
Algemeen Manager
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