
 
 
 
 
NIEUWSFLITS NOVEMBER 2017:  
 
De afgelopen jaren zijn we al bezig geweest met de CO2 prestatieladder zonder dat we 
officieel gecertificeerd waren. We hebben van de afgelopen jaren al het verbruik van de 
auto’s en de elektra van het pand in beeld en zijn ons terdege bewust van het belang om 
voor het milieu aanpassingen te doen. 
 
Dit zijn de aanpassingen die we de afgelopen jaren hebben gerealiseerd.  
 

- We proberen om als het mogelijk is te carpoolen, we hebben daarvoor een 
aannemers uitvoering. Bij langdurige projecten verder weg wordt deze sowieso 
gebruikt.  

- We zullen als de mogelijkheid er is, de oudste bus omruilen voor een zuinigere 
bedrijfswagen.  

- We zullen ons inzetten om per kwartaal een bandenspanning controle te doen. Dit 
zal 2x worden gedaan bij het wisselen van de zomer en winterbanden door de 
garage. En de overige twee keer door ons zelf. Na een vergadering is dit het beste 
moment.  

- We hebben een dakraam laten maken in het magazijn voor meer daglicht, zodat de 
verlichting niet automatisch aanspringt.  

- We doen aan dubbelzijdig printen en digitaal factureren.  
- We zijn in 2015 begonnen met het afval scheiden. We zamelen de accu’s, het ijzer en 

koper, papier en restafval allemaal apart in. En hebben ook 2 bedrijven die dit voor 
ons afvoeren. We hergebruiken dozen en vulmateriaal, en zamelen ook de batterijen 
in om die af te voeren naar de daarvoor bestemde plekken.  

- Er is op kosten van de zaak een fiets aangeschaft voor een medewerker die op 
kantoor zit en op deze manier (minimaal) gebruikt maakt van de auto.  
 

We zijn in 2017 druk geweest met het bewust maken van onze medewerkers, van het 
verbruik van diesel. Er is op de momenten dat het kon ook veel gecarpoold.  
Er is nieuwe ledverlichting in de werkplaats geplaatst. Deze hebben een besparing van 38W 
per lamp. Er zijn 19 lampen in de werkplaats, dus dat is een flinke besparing.  
 
 


