
Ervaring
Elis Pest Control stelt hoge eisen aan de continuïteit, 
betrouwbaarheid en kwaliteit van onze diensten. 
Met meer dan 20 jaar ervaring en deskundige vakmensen 
is optimale preventie en bestrijding gegarandeerd.

Preventie/bestrijding
Al onze uitvoerende werkzaamheden zijn in overeen-
stemming met de algehele milieuzorg. Hierbij zijn alle 
bestrijdingstechnici CPMV/E.V.M. onder auspiciën van 
het Ministerie van V.R.O.M. gediplomeerd. Veiligheid en 
bescherming van uw leefomgeving heeft bij ons de 
hoogste prioriteit.
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Integrated Pest Management
Iedere locatie krijgt een inspectie op basis van Integrated 
Pest Management. Elis Pest Control legt hiermee zoveel 
mogelijk focus op preventieve maatregelen. Hierdoor 
worden de immigratie, voedselvoorziening en ontwikkeling 
van plaagdieren in en om gebouwen tot een minimum 
beperkt. 

Controle inspecties 
De controle-inspecties worden in samenspraak en op 
afgesproken tijden uitgevoerd. In overleg kunnen deze 
werkzaamheden buiten reguliere kantoortijden worden 
uitgevoerd. Via onze online portal ontvangt u altijd een 
herinnering voor ons bezoek. Tevens treft u hier alle 
trendanalyses aan die u kunt overhandigen aan de 
controlerende instanties of auditoren.

Vast contactpersoon 
Uw locatie heeft één vaste Elis Pest Control service-
specialist. Hiermee krijgt u een vast aanspreekpunt die 
altijd op de hoogte is van uw situatie en locatie. 
Onze servicespecialist neemt na de inspectie altijd 
contact met u op om de situatie door te nemen. Na het 
gesprek wordt een digitale bevestiging overhandigd.

Logboek 
Na elk bezoek van de Elis Pest Control servicespecialist 
worden de nieuwe bevindingen en resultaten opgeslagen 
in het online logboek. Deze rapportage wordt eveneens 
per mail met u gedeeld. Ons online logboek voldoet aan 
de hoogste eisen (BRC, Tesco, FSC22000).

Training en communicatie 
U heeft de mogelijkheid een Elis Pest Control training in 
te plannen als het gaat om preventieve maatregelen 
en hoe daar mee om te gaan. Ook kunnen wij fl yers, 
toegespitst op uw unieke situatie en locatie, opmaken 
en verzorgen.



Transport/vervoer
In de missie van Elis Nederland en daarmee ook  
Elis Pest Control staat dat vóór 2030 overgegaan is  
op het gebruik van volledig elektrische voertuigen.  
Onze logistieke dienstverlening is vanaf heden deels  
en in 2030 volledig emissievrij.

Hergebruik monitorpunten
Al onze monitorpunten voor muizen, ratten, kruipende 
insecten en motten worden na afschaling of einde 
contract hergebruikt. Elis Nederland heeft hiervoor 
speciale wasserijen waardoor het milieu niet of 
nauwelijks met kunststofafval wordt geschaad. 

Integrated Pest Management  
als basis voor duurzaamheid
Omdat Elis Pest Control een scherpe continue focus legt 
op preventieve maatregelen, wordt niet of nauwelijks gif 
ingezet om overlast te verhelpen. Op dit moment zetten 
wij bij minder dan 2% van onze klanten gif in. Met deze 
klanten is tevens een traject uitgezet om weer terug te 
komen naar non-toxic oplossingen. 

Digitale monitorpunten
Elis Pest Control heeft verschillende opties als het gaat om 
digitale monitoring van onder andere knaagdieren.  
Wij krijgen direct een melding in geval van een activiteit. 
De monitoring gaat via een simkaart waarmee de 
digitale omgeving van de klant niet nodig is.  

Scansysteem  
Ons systeem is in staat processen die een rol spelen  
bij plaagdierenbeheersingssystemen te structureren 
en te automatiseren. Hierdoor realiseert Elis Pest 
Control een significante kwaliteitsverbetering. Deze 
kwaliteitsverbetering wordt in heldere en overzichtelijke 
rapportages aan u getoond. 

Duurzaamheid  
& innovaties

Op en afschalen 
Iedere locatie staat apart in ons systeem onder het 
hoofdcontract. Bij sluiting van de locatie wordt dit direct 
aangepast en zal de factuur daarmee (op dag niveau) 
meebewegen.

Integrated Pest Management  
als basis voor efficiency
Na het succesvol bestrijden met preventieve maatregelen 
op uw locatie zijn wij in staat met minder monitorpunten 
te werken of in frequentie af te schalen. U heeft immers 
geïnvesteerd in preventieve maatregelen en deze 
investering dient u terug te zien op uw factuur. Om dit 
verder te concretiseren stellen wij voor besmettingsniveaus 
te definiëren en hieraan een aantal monitorpunten per 
m2 en frequentie in dienstverlening te koppelen. Hiermee 
is het voor alle partijen transparant waar en op welke 
locaties kosten bespaard kunnen worden.

Efficiency
voorstellen

Elis ontzorgt,
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Heeft u interesse? 

Neem dan vrijblijvend contact met ons op: 
 
0800 - 23 73 637 
nl-info@elis.com 
nl.elis.com

We protect your business


