CO2-NIEUWSBRIEF ESZET HANDELSGROEP
Harderwijk, oktober 2016

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.

CO2-emissie
In deze tussenrapportage willen wij u graag op de hoogte houden van de ontwikkelingen met
betrekking tot onze CO2-emissie.
Wij hebben in mei 2016 een extra bus aangeschaft omdat wij onze servicegraad met betrekking tot
ons eigen vervoer willen verbeteren. Het hele land bestrijken met eigen vervoer was voor ons niet
helemaal mogelijk en dagelijks hadden wij een externe partij nodig. Het is gebleken dat de adressen
waar wij veel naar toe moeten soms niet goed beleverd kunnen worden door derden en daarom
hebben wij gekozen voor een extra bus. Dit is natuurlijk voor onze CO2-emissie een ontwikkeling met
een negatief gevolg.
In oktober 2016 hebben wij Eszet, 2 oplaadpalen voor personenwagens geplaatst. Wij hopen hiermee
ook voor onze klanten een mooie verbetering te hebben gerealiseerd.

Doelstelling
Onze doelstelling is dat wij in 2016 minimaal 10% reductie hebben bereikt (op basis van de gegevens
van het basisjaar 2011). Met de emissieresultaten hebben wij tot en met 2015 een reductie van
13,8% kunnen realiseren. Gezien de grote invloed van weersomstandigheden op onze reductie hebben
wij besloten om de doelstelling in 2016 op 10% te laten staan. In 2016 verwachten wij uitbreiding van
onze medewerkers. Wij zullen de doelstellingen gaan relateren aan het aantal FTE en kijken hoe de
ontwikkelingen dan zijn.

Volgende nieuwsbrief
Wij zullen u in het eerste kwartaal van 2017 opnieuw informeren over de
voortgang.

