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Inleiding
Hierbij ontvangt u de CO2-nieuwsbrief van de ESZET Handelsgroep, bestaande uit 3
b.v.’s, ESZET Electro Harderwijk B.V., ESZET Data B.V. en ESZET Lighting B.V.
ESZET wil actief bijdragen aan een duurzame samenleving door onder andere de CO2uitstoot als gevolg van onze bedrijfsactiviteiten te reduceren. Tevens denken wij dat
ook onze klanten en leveranciers het van belang vinden dat wij bijdragen aan het
verantwoord omgaan met energie en ons milieu.

CO2-prestatieladder
ESZET is in het bezit van een CO2 prestatieladder certificaat op niveau 3. Dit
certificaat is geldig tot en met 15 november 2018. Het certificaat is
afgegeven door de Dekra. Sinds 2012 is Eszet gecertificeerd en wordt
getracht de CO2 uitstoot te verminderen.

Doelstelling
De nieuwe doelstellingen die wij voor de komende 5 jaar geformuleerd hebben zijn voor Scope 1 en
Scope 2 een reductie van 6%.

Maatregelen
Wij hebben dit jaar al best het een en ander verwezenlijkt. Zo is er bijvoorbeeld in oktober 2017 een
nieuwe vrachtwagen aangekocht met euro 6. Deze vrachtwagen zullen wij zoveel mogelijk in gaan
zetten in plaats van onze euro 3 vrachtwagen. Omdat onze transporten zijn uitgebreid, was het nog
niet mogelijk om de euro 3 vrachtwagen in te ruilen. Wel zal in 2018 een verdere vervanging van het
bedrijfswagenpark aan de orde zijn.
Inmiddels hebben wij diverse armaturen in en om het pand ook vervangen door LED verlichting en
hier zullen we begin 2018 ook nog meer stappen in gaan maken. Op dit moment lopen de
inventarisaties om de kantoorruimtes ook allen te voorzien van LED verlichting.
Buiten aan de voorkant van het pand is al LED verlichting geworden en binnenkort zal ook de
verlichting aan de achterkant en zijkant van het pand ook vervangen worden door LED.
Een deel van onze servers is vervangen door virtuele servers, hetgeen het stroomverbruik gunstig zal
beinvloeden. Binnenkort starten gesprekken met de buitendienst om nog meer bewustzijn voor het
zuinig rijden te prikkelen. De km’s en het verbruik zijn inzichtelijk.

Keteninitiatief
Met 1 van onze klanten zijn wij een keteninitiatief gestart om het aantal ritten op een project (met
levering van producten) te verminderen. Het samen werken aan een initiatief geeft een mooi
verbondenheid en met de gezamenlijke inzet denken wij wel het een en ander te kunnen bereiken. Wij
houden u op de hoogte.

Volgende nieuwsbrief
Wij zullen u in het voorjaar 2018 opnieuw informeren over de voortgang en de emissieresultaten van
2017.

