CO2-neutraal
ondernemen met
Groenbalans
CO2-neutraal ondernemen is winst voor iedereen! Steeds meer regelgeving vereist het, steeds meer klanten willen het en de toekomst van
uw organisatie vraagt er om. Vaak kunt u met eenvoudige maatregelen
energie reduceren of verduurzamen, waarmee u kosten bespaart en uw
CO2-footprint verlaagt. Uw onvermijdbare CO2-uitstoot kunt u vervolgens
compenseren. Zo wordt uw organisatie CO2-neutraal.
Groenbalans is actief sinds 2007 en heeft haar

en aankoop van GvO’s zorgen we dat CO2-
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• Energiebesparingsadviezen i.v.m. wet- en

Groenbalans maakt energieverbruik op
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Ten eerste door het leveren van Garanties van

en advies over zon bij ondernemers via

Oorsprong (GvO’s) die separaat van de energie-
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leverancier door bedrijven en overheden bij
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Ten tweede door de levering van vrijwillige

Serieuze gespreks- en adviespartner door uitge-

emissierechten (VER’s), die ingezet worden om

breide kennis over en ervaring in de markt van

het overige energieverbruik te compenseren.

GvO’s en VER’s. Maar ook breed inzicht op het

Het gaat hierbij om gasverbruik maar ook om

gebied van duurzaam ondernemen in Nederland.

bijvoorbeeld brandstoffen voor mobiliteit.

Uitgebreid landelijk netwerk van klanten en

Mede door de inzet van VER’s en de levering

prospects van bedrijven en overheden.

Samenwerking met partners zoals energieadviesbureaus, die Groenbalans-diensten aan
hun klanten aanbieden.

Referenties:
Terberg Business Mobility: TBM biedt de mogelijkheid voor hun klanten, om de CO2-uitstoot
van het leasewagenpark te compenseren.
TRAXX: Leverancier van (bijna)-plantaardige
diesel (HVO100) waarbij CO2-compensatie
wordt aangeboden aan hun klanten over het
deel niet-plantaardige diesel.
Enkele tientallen gemeenten, ziekenhuizen,

‘Samen kom je verder’

waterdrinkbedrijven en waterschappen
vergroenen hun elektriciteitsverbruik met

Dat is de basisgedachte van Windunie.

Garanties van Oorsprong via Groenbalans.

Vanuit deze gedachte zijn we gestart

Organisatie van Erkende Verhuizers (OEV):
de CO2-uitstoot van alle particuliere

en zo gaan we verder. Wij geloven

verhuizingen in Nederland, die worden

dat langdurige samenwerking leidt tot

uitgevoerd door de 300 OEV leden, wordt via

waardecreatie en een bijdrage aan de

Groenbalans gecompenseerd.
Randstad Holding: opstellen van jaarlijkse

transitie naar duurzame energie met

CO2-footprints van alle individuele landen.

profijt in de regio.

Abrona: een grote zorginstelling waarbij
Groenbalans energiebesparingsplannen
opstelt en helpt mee uit te voeren.
Onemeeting.com en aangesloten locaties:
CO2-compensatie van vergaderarrangementen.

Meer weten?
Peter Bleeker
06 26 10 47 41
peter.bleeker@windunie.nl
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