Carré heeft muizen onder controle met
PestConnect
Koninklijk Theater Carré bestaat sinds 1887 en is één van
’s lands meest prestigeuse theaters. Het theater biedt een
podium voor vele voorstellingen, van cabaret tot concert en
van toneel tot musical, waaronder het Wereldkerstcircus en
de eigen productie Pippin.

Wensen van de klant
De heer Petter, Technisch Manager en verantwoordelijk voor de
ongediertebestrijding van het Koninklijk Theater Carré, heeft eind 2015
besloten over te gaan naar Radar met PestConnect. Dat zijn “slimme”
muizenvallen die een SMS sturen naar de sericemedewerkster, zodra er een
muis naar binnen is gelopen. ”Op deze manier hebben we 24/7 uur controle
en worden de muizen direct op één van de meest humane manieren
afgevangen,” vertelt de heer Petter. “Ik moet er toch niet aandenken dat er
muizen aan de bekabeling gaan knagen.”

De oplossing van Rentokil
Zo’n 25 jaar geleden toen Carré verbouwd werd, werd er tijdens het bouwen
geen rekening gehouden met het voorkomen van eventuele ongewenste
kleine indringers. Soms weet een muis het gebouw dus binnen te komen. Dit
is met name tijdens het Wereldkerstcircus. Tijdens dit circus verblijven ± 30
paarden in de kelder en op het achterterrein van Carré. De muizen zijn dol op
het voer van deze dieren. “Na het plaatsen van de Radarvallen met
PestConnect, zijn al meerdere muizen in de val gelopen. De
servicemedewerkster haalt dan vaak nog dezelfde dag de val leeg en ik heb
er geen omkijken naar,” aldus de heer Petter.

Voordelen voor de klant
De heer Petter vertelt verder, “Het theater is een complexgebouw met
restaurants, keukens, magazijnen, foyers en kelders. Waarbij ook nog eens
rekening gehouden moet worden met de lopende voorstellingen. De
servicemedewerkster komt hier al een hele tijd en kent het gebouw goed. Zij
weet ook waar de knelpunten zitten. Naast de muizenbestrijding onderhoudt
zij tijdens haar bezoeken de elektrische vliegenlampen en controleert zij op
aanwezigheid van kakkerlakken. Deze laatste hebben we gelukkig, bij mijn
weten, nog nooit gehad.”

“Met Radar en
PestConnect hebben we
24/7 uur controle en
worden de muizen direct
op één van de meest
humane manieren
afgevangen.”
Hans Petter
Technisch Manager
Carré
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