Connect bij
Pluim Apeldoorn B.V.
In 1986 is Pluim Apeldoorn opgericht en uitgegroeid tot
een nationaal en internationaal transporteur van zowel
food als non-food goederen. Naast transport richt zij
zich op het verpakken, ompakken, krimpen en de op- en
overslag.

Connect met myRentokil:
een unieke combinatie
Wensen van de klant
Van jongs af aan heeft Barry van der Haar geroepen dat Pluim
Apeldoorn op een dag van hem zou zijn. Met het overnemen van het
bedrijf op 1 juni 2013 heeft Barry op 29 jarige leeftijd zijn droom uit
laten komen en is hij direkteur geworden. Bij Pluim Apeldoorn werken
± 35 fte. Waarbij, als het nodig is, een team van ervaren uitzendkrachten kan worden ingezet. Het bedrijf heeft zelf 7 vrachtwagens
rijden. Toen hun huidige ongediertebestrijder een Nederlands IFS
(International Food Standard) certificaat moest aanleveren, konden zij
dat niet. Via via kwamen zij bij Rentokil terecht.

De oplossing van Rentokil
Rentokil heeft al jarenlang ervaring met auditors, waaronder de IFS en
weet wat er nodig is om een auditeur op het gebied van ongediertebestrijding en -preventie tevreden te stellen. "De keuze was daarom
snel gemaakt", aldus Bart van der Haar, Quality Manager bij Pluim
Apeldoorn. "Dat Rentokil de modernste ongediertebestrijding van
Europa heeft, is mooi meegenomen. Tijdens het aankoopproces
hebben wij voor Connect gekozen, omdat wij van de lokazendoosjes
met gif af wilden". Connect werkt met muizenvallen zonder gif. Bij
Connect hoort myRentokil. MyRentokil is het digitale rapportagesysteem van Rentokil. "Dit systeem is heel duidelijk en zeer
gebruiksvriendelijk", verklaart Bart van der Haar.

De voordelen voor de klant
"Een paar maanden na de installatie heeft Connect zich al bewezen",
vertelt Bart van der Haar, "en hebben de Radars diverse malen muizen
gevangen. Tijdens een audit heb ik via myRentokil de auditeur de IFS
gecertificeerde pasjes van de servicemedewerkers en de adviezen en
aanbevelingen van Rentokil kunnen laten zien. De auditeur ziet op
deze manier hoe de ongediertebestrijding geregeld is binnen ons
bedrijf. myRentokil is een mooi systeem om de historie in terug te
kijken en waarop ik automatisch een melding ontvang als er een muis
in een Radar is gelopen. Deze melding ontvangt onze vaste
servicemedewerker ook op zijn gsm, waarna hij mij belt om een
afspraak te maken om de Radar te legen. Door samen te werken met
Rentokil willen wij aan onze klanten laten zien dat wij het belangrijk
vinden dat we ongedierteproblemen willen voorkomen."
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De Experts in Pest Control
• 225 bestrijdingstechnici in Nederland
• Unieke oplossing tegen knaagdieren met Connect
• Kennis van 217 soorten ongedierte
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• Ruim 85 jaar ervaring in de ongediertebestrijding
• Beschermt de reputatie van uw bedrijf
• Minder tijdverlies, minder werk, minder stress

