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CO2 uitstoot omlaag
Het is aan de orde van de dag: in het belang van het klimaat
moet de hoeveelheid CO2 die we met zijn allen uitstoten
omlaag. Dat kan in principe op drie manieren gerealiseerd
worden:
• CO2 uitstoot vermijden door de auto te laten staan of
bijvoorbeeld elektrisch te rijden;
• CO2 uitstoot verminderen door schonere en/of zuinigere
brandstoffen te gebruiken;
• CO2 uitstoot compenseren op basis van het aantal
verbruikte liters
Vermijden niet altijd haalbaar
Voor veel bedrijven is hun wagen- of machinepark de
grootste energieverbruiker en dus ook de grootste bron
van CO2 uitstoot. En hoewel ondernemers zich bewust zijn
van hun rol in de klimaatverandering, zijn vrachtwagens
en machines vaak onmisbaar voor de bedrijfsvoering. Als
dit het geval is en het vermijden van CO2 uitstoot dus niet
of moeilijk te realiseren is, kunt u door het verminderen
en/of compenseren van uw CO2 uitstoot toch uw steentje
bijdragen.
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CO2 neutrale brandstoffen – zo werkt het
U neemt bij ons brandstof af. Jaarlijks brengen wij in kaart
hoeveel liters u in totaal heeft afgenomen en op hoeveel CO2
uitstoot dit neerkomt. Deze CO2 emissies compenseren wij
vervolgens door te investeren in gecertificeerde duurzame
energieprojecten. Dit levert zogenaamde CER’s (Certified
Emmission Reductions) op, waardoor er per saldo sprake
is van een CO2 neutrale brandstof. Jaarlijks ontvangt u van
ons een certificaat met specificatie, waarop wij verklaren
de berekende CO2 uitstoot van de door u afgenomen
brandstoffen door middel van SER’s gecompenseerd te
hebben.

Eigenschappen CO2 neutrale diesel*:
• Ongewijzigde producteigenschappen
• Kostenefficiënte verkleining van uw CO2 voetafdruk
• 100% netto CO2 reductie (neutraal)
• Voldoet aan de EN-590 norm
• Geschikt voor alle dieselmotoren
* Ook onze overige brandstoffen zijn CO2 neutraal verkrijgbaar.
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Als CO2-uitstoot
niet vermeden
kan worden

Verminderen en compenseren
Bij ons kunt u terecht voor traditionele, fossiele brandstoffen.
Maar ook voor schonere en zuinigere alternatieven. Iedere
brandstof heeft zijn eigen producteigenschappen en
productieproces, wat tevens staat voor een bepaalde CO2
uitstoot. Voor welke brandstof u ook kiest en hoe veel of hoe
weinig CO2 uitstoot dit met zich meebrengt, door te kiezen
voor onze CO2 neutrale varianten compenseert u wat u
uitstoot en onderneemt u altijd CO2 neutraal.

Dan kan
deze uitstoot
geneutraliseerd
worden
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