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Woord van de Voorzitter
Duurzaamheid en innovatie steeds meer aan elkaar gekoppeld.
De laatste jaren is er erg veel aandacht voor innovatie. In alle bedrijfssectoren maar ook in de
toeristische sector.
Subsidies zijn afhankelijk van innovatie en duurzaamheid en allerlei awards zijn alleen te krijgen als er
duurzame ontwikkelingen worden uitgevoerd. Steeds meer zien we dat innovaties ook betekent dat er
sprake moet zijn van duurzaamheid in de nieuwe ontwikkelingen. Zo is er jaarlijks een innovatie prijs
in de provincie Zeeland. Tot vorig jaar speelde duurzaamheid bij de criteria geen rol, dit jaar is dat wel
zo. Je kan nu alleen de innovatieprijs winnen als er aandacht aan duurzaamheid is besteed. Ook
uitbreidingsplannen van recreatie bedrijven worden steeds meer getoetst op de aandacht die aan
duurzaamheid worden besteed. Vaak in dat geval aan aandacht voor natuur en landschap. De
toetsingscommissies die in verschillende provincies de uitbreidingsaanvragen toetsen kijken daar
uitdrukkelijk na. Bij Green Key bedrijven gebeurt deze koppeling vanzelfsprekend en dat betekent dat
hun plannen sneller de procedures doorlopen.
Wat dat betreft verwachten we veel van de nieuwe Green Key die ontwikkeld is voor de chartervaart.
In oktober hebben de eerste bruine vloot schepen een Green Key keurmerk uitgereikt gekregen. Deze
schepen zullen nu varend in de Nederlandse wateren zeker een voorkeursbehandeling krijgen van
overheden en groepen die een tocht op deze schepen gaan boeken.
Ook interne bedrijfsvoeringen zijn de reden om een Green Key keurmerk te halen. Onlangs hebben
weer een paar grote hotelketens besloten om voor alle aangesloten hotels hun GreenKey te halen.
Het bestuur van de KMVK verwacht op basis van deze ontwikkelingen voor 2010 dan ook een
behoorlijke toename van keurmerkhouders. Ondanks de gevolgen van de recessie die uiteraard ook
onze sector treft zien we veel ondernemers kiezen voor duurzaamheid.
Ik wens u goede feestdagen en een succesvol 2010!
Derk Jan Verstand
Voorzitter
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ALGEMEEN
Fijne feestdagen en een gezond en duurzaam 2010.
Het bestuur en medewerkers van de Stichting KMVK wensen alle certificaathouders en relaties fijne feestdagen
en een gezond 2010 toe. Dat het u en de uwen goed mag gaan. En dat we er samen een weer mooi, duurzaam jaar
van mogen maken. Tevens danken wij u voor de prettige samenwerking die wij in het afgelopen jaar met u
hadden.

Nieuwsbrief niet meer ontvangen?
Twee tot drie maal per jaar verstuurt de Stichting KMVK een nieuwsbrief aan al haar keurmerkhouders van
Green Key, Blauwe Vlag, Nationale Classificatie Groepsaccommodaties, Stichting Trekkershutten Nederland en
Stichting Natuurkampeerterreinen Nederland. Daarnaast verzenden wij de nieuwsbrief ook aan al onze relaties.
Indien u deze nieuwsbrief in de toekomst niet meer wenst te ontvangen, dan kunt u dat aangeven via
info@kmvk.nl Hartelijk dank voor uw medewerking.

Erik van Dijk directeur Stichting KMVK
Op 1 maart 2008 trad Erik van Dijk als projectmanager in dienst bij de stichting Keurmerk Milieu, Veiligheid en
Kwaliteit. In de najaarsvergadering 2009 van het Algemeen Bestuur van de Stichting KMVK is besloten Erik te
benoemen tot directeur van de Stichting. Het bestuur bevestigt hiermee het vertrouwen dat zij in Erik heeft en
wenst hem veel succes in de toekomst van en met de KMVK.

Laska in ’t Veen weer terug.
Wanneer u het secretariaat van de KMVK belde kreeg u het afgelopen half jaar Esther aan de lijn. Esther van
Blijderveen heeft het secretariaat het afgelopen half jaar versterkt gedurende het zwangerschapsverlof van Laska.
Laska heeft het leven geschonken aan een gezonde zoon: Tijn. Laska zal vanaf 11 januari 2010 weer actief zijn
voor de KMVK op maandag, dinsdag en vrijdag. Wij danken Esther van Blijderveen hartelijk voor de
voortreffelijke wijze waarop zij haar taak heeft vervuld.

Duurzaam inkopen.
Duurzaam inkopen gebeurt steeds meer vanzelf, maar toch heeft de overheid gemeend dat overheidsinstanties
vanaf 2010 alles duurzaam moeten inkopen. Regelmatig komt het voor dat overheden accommodaties afhuren
voor vergaderingen, trainingen, congressen zowel ééndaagse bijeenkomsten als natuurlijk ook meerdaagse
bijeenkomsten. Dat kan straks alleen nog in accommodaties die duurzaam opereren.
Het grote voordeel voor Green Key bedrijven is dat ze voldoen aan de criteria die aan duurzame accommodaties
worden gesteld. Wij verwachten dan ook dat die bedrijven een toename zullen merken van boekingen. Bedrijven
kunnen daar zelf natuurlijk veel aan doen door in hun marketing en promotie daar aandacht op te vestigen. Ook
kunnen ze bestaande relaties erop wijzen dat hun accommodatie aan die criteria voldoet.

www.marktplaatsduurzaaminkopen.nl
Er is een speciale website gemaakt voor duurzaam inkopen. Op die site staan de namen van personen die voor
overheidsinstanties duurzaam moeten inkopen. Wij hebben al die mensen vanuit onze stichting op de hoogte
gebracht van de Green Key bedrijven en Blauwe Vlag jachthavens.
Tevens hebben we alle Green Key en Blauwe Vlag houders geïnformeerd over deze site omdat de bedrijven zelf
zich hierop kunnen laten opnemen. Inmiddels staan er al de nodige bedrijven op maar nog niet allemaal. Hierbij
(nogmaals) een oproep om dat zeker te doen. Het kan u nieuwe klanten opleveren.

Dag van de duurzaamheid.
Op 9 september was er in het congresgebouw Antropia in Zeist een programma over duurzaamheid. Tevens
werd op die dag de Green Key uitgereikt aan dit bedrijf. De burgemeester van Zeist was er bijzonder trots op dat
nu in zijn gemeente een Green Key bedrijf aanwezig was. Vele inleiders hebben die dag aangegeven hoever we in
Nederland al zijn met duurzame ontwikkelingen en minister Cramer die ook aanwezig was, was onder de indruk
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van de vorderingen op dit punt.

ECO XXI
Het provinciaal bestuur van de provincie Zeeland heeft de Grontmij opdracht gegeven om na te gaan op welke
wijze het eiland en de gemeente Schouwen binnenkort als duurzame regio kunnen worden aangewezen. Dat
betekent dat er in zo‟n regio voldoende Green Key en Blauwe Vlag locaties moeten zijn maar dat ook andere
voorzieningen zowel voor de lokale bevolking maar ook zeker voor de toeristen duurzaam gemaakt moeten
worden.
Voor de promotie van Schouwen zal het geweldig zijn als binnenkort de hele regio als duurzaam aangemerkt kan
worden.
Naast de gemeente Schouwen hebben al meer gemeenten belangstelling getoond.
Wij verwachten dat hierdoor er ook meer Green Key en Blauwe Vlag bedrijven zullen komen.
Eco xx1 is in Portugal al ingevoerd en in Nederland wordt het Portugese programma beheerd door FEE
Nederland. Onze stichting is daarbij betrokken.

Samenwerking RICN/Xandrion en Stichting KMVK
De Stichting KMVK en Xandrion/RICN Inkoopnetwerk hebben onlangs een samenwerkingsovereenkomst
getekend. Xandrion/RICN wil duurzaam ondernemen bij haar leden stimuleren door de normen voor het behalen
van de keurmerken Green Key en Blauwe Vlag te vertalen naar praktische inkoopoplossingen.
In de komende maanden zal Xandrion/RICN naar aanleiding van praktijkinventarisaties “hapklare” duurzame
inkoopoplossingen bij de verschillende normen voor Green Key en Blauwe Vlag aanbieden. Xandrion/RICN is
voornemens samenwerking aan te gaan met gespecialiseerde kennispartijen, die op specifieke deelgebieden de
aangesloten bedrijven kunnen voorzien van praktische tips en waardevolle informatie. De Stichting KMVK kan via
het netwerk van Xandrion/RICN een groot aantal ondernemers bereiken om de keurmerken Green Key en
Blauwe Vlag onder de aandacht te brengen. Bij deze plaatsen we de oproep om bedrijven met goede ervaringen in
duurzame inkoop zich bij de Stichting KMVK te melden. Graag willen wij hun kennis en ervaring delen.

Duurzaamheidsconvenant Rivierenland.
Op 14 oktober jl. is op initiatief van NORT Gelderland een intentieverklaring getekend voor het project
Duurzaam Rivierenland. Ondernemers in de toeristische sector gaan werken met de Green Key of Blauwe Vlag,
gemeenten gaan onderzoeken welke compensatie er mogelijk is in duurzaamheid- en milieucontrole. Johan Caspers
van NORT-Gelderland is erg enthousiast over de opkomst en belangstelling voor dit project. In totaal hebben 18
bedrijven zich gemeld en is het overleg gestart met alle gemeenten in het Rivierenland. De bedrijven die zich
gemeld hebben gaan voor Green Key of Blauwe Vlag in 2010. Vier deelnemers hebben al een van de keurmerken
en willen graag participeren in het convenant. Doelstelling is om voorafgaande aan het programma van de
landelijke uitreiking van Blauwe Vlag op 20 mei a.s. het project af te ronden met een ondertekening van een
convenant.
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GREEN KEY
Groei Green Key in Nederland.
Zoals de voorzitter in het voorwoord heeft aangegeven staat duurzaamheid en duurzaam ondernemen erg in de
belangstelling. Zo ook de wens van ondernemers om dit duurzaam ondernemen te laten certificeren. Een van de
keurmerken hiertoe is de Green Key (voorheen Milieubarometer). De Stichting KMVK is er trots op te kunnen
melden dat de Green Key erg in de belangstelling staat. Een paar kwantitatieve gegevens op rij: in 2007 mochten
we 166 certificaten uitreiken tijdens de nationale uitreiking. Dit aantal groeide in 2008 naar 180 en in 2009 naar
199. Het aantal bedrijven dat anno december 2009 de Green Key heeft of met het behalen van de Green Key aan
de slag is, is 308! De groei is met name te zien in de hotel- en conferentieoorden en congreslocaties. Helaas zien
we dat de groei in de recreatieve hoek van campings en bungalows minder groot is. Goed om ook te vermelden is
dat er relatief weinig opzeggingen zijn. Acht bedrijven gaven vóór 1 oktober jl. aan vanaf 1 januari 2010 de relatie
met de Green Key te beëindigen.

Uitreikingen Green Key 2010
De nationale uitreiking van de Green Key vindt in 2010 plaats op 4 maart in Driebergen, in het Cultuur en
Congrescentrum Antropia op landgoed De Reehorst. Alle Green Key houders worden uitgenodigd om persoonlijk
het Green Key certificaat 2010 in ontvangst te nemen. Tevens zullen ook de bedrijven die op dat moment nog
bezig zijn met het behalen van de Green Key een uitnodiging ontvangen, als ook de relaties van de Stichting
KMVK.
Dit wordt de vierde uitreiking die de Stichting organiseert. Ook dit jaar zullen er weer tal van workshops
georganiseerd worden die het onderwerp duurzaam ondernemen raken.
De Stichting KMVK is bijzonder verheugd dat wij in Congrescentrum Antropia de bijeenkomst kunnen
organiseren. Dit Cultuur- en Congrescentrum is een bijzondere locatie waar alles draait om duurzaam ondernemen
en antroposofische benadering. Deelname aan deze landelijke uitreiking is daarom alleen al een bijzondere
ervaring.
De organisatie van deze landelijke uitreiking is mede mogelijk gemaakt door Cultuur en Congrescentrum Antropia.
Noteert u 4 maart 2010 in uw agenda? Eind januari worden de uitnodigingen verzonden per e-mail.

Green Key Chartervaart
De nieuwe loot aan de Green Key boom is het Green Key certificaat voor charterschepen. In opdracht van de
Waterdienst van Rijkswaterstaat heeft de Stichting KMVK de afgelopen jaren gewerkt aan de realisatie van een set
van criteria voor de chartervaart ofwel “de bruine vloot”. Hierbij werd nauw samengewerkt met de brancheorganisatie BBZ van de schippers. Resultaat was dat begin dit jaar de criteria in concept werden vastgesteld en
schippers zich konden aanmelden voor deelname. Dit leverde een resultaat op van 16 schippers die afgelopen
zomer het implementatietraject zijn ingegaan. Op 30 oktober jl. kon een trotse voorzitter van de BBZ, Patrick
Poelmann, aan 13 schippers het Green Key certificaat uitreiken. De laatste drie schippers zullen in het voorjaar
hun certificaat ontvangen. Positief is dat nieuwe schippers zich gemeld hebben om het certificaat in 2010 te
willen behalen.
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TARIEVEN Stichting KMVK 2010
Blauwe Vlag
jachthavens
strand

€
565,00
€ 1.060,00

Green Key
klein
middel
groot

€
€
€

290,00
440,00
695,00

Trekkershutten
Inspecties 1 hut
Inspecties 2 hutten
Inspecties 3 hutten

€
€
€

105,00
105,00
105,00

Natuurkampeertereinen

€

115,00

NCG
nieuw
herinspectie 1e
herinspectie 2e/3e etc.gebouw .

€
€
€

443,00
407,00
67,00

In 2009 kregen RECRON-leden € 27,50 korting op het Green Key tarief.
In 2010 krijgen RECRON-leden geen korting meer op het Green Key tarief.
Heeft een bedrijf twee of meer keurmerken op eenzelfde locatie met gelijktijdige keuring dan wordt op alle
tarieven 5% korting gegeven.

Optimalisering Green Key procedures
De Stichting KMVK heeft besloten om de procedures tot het behalen en behouden van de Green Key te
optimaliseren. Dat wil zeggen dat we vooral de Green Key houders een systeem op gaan zetten met interne
pagina‟s op de website. Alle documentatie, keuringen, doorlichtingen, kengetallen en aanmeldingen kunnen dan
op een eenvoudigere wijze gecommuniceerd worden. Met veel zorgvuldigheid werkt een werkgroep aan de
realisatie van dit traject dat medio volgend jaar op basis van een proef “gedraaid” gaat worden. Na goede
resultaten en bevindingen bij de Green Key deelnemers, keurmeesters en secretariaat van de Green Key zal in
2011 een definitieve implementatie plaatsvinden. Het resultaat moet zijn dat op een eenvoudigere wijze de
benodigde documentatie plaats vindt en dat keuringsrapporten, keuringsresultaten en kengetallen op een
efficiënte wijze ingevoerd en gebruikt gaan worden. Bovendien levert het nieuwe systeem op dat kengetallen met
een eenvoudige druk op de knop voor de deelnemers gemakkelijk zichtbaar en interpreteerbaar worden.
Deze nieuwe aanpak betekent onder meer dat de bestaande documenten van Green Key bedrijven
gedigitaliseerd gaan worden. Dit wordt een behoorlijke uitdaging. Hoe we dit precies gaan aanpakken is nu nog
niet bekend. Wij houden de Green Key bedrijven op de hoogte van onze vorderingen.
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Amsterdam duurzaamste hotelstad van Europa!
Met deze titel in het vooruitzicht legden de wethouders Wil Codrington (Stadsdeel Centrum) en Paul van
Grieken (Stadsdeel Oud-Zuid) vrijdag 11 december een werkbezoek af aan het Museum Square hotel en het
InterContinental Amstel hotel.
Beide hotels zijn deelnemers van het convenant „Duurzame hotels Amsterdam‟. Zij werken samen met 47
collega hoteliers aan de verduurzaming van hun hotels. Gezamenlijk met verschillende stadsdelen, Koninklijk
Horeca Nederland en de Stichting KMVK sloten zij dit convenant. Tijdens het werkbezoek van de wethouders
toonden de hoteliers aan hoe zij op een praktische manier aan de slag zijn gegaan met duurzaam ondernemen.
Het Green Key project past in de duurzaamheidsambities van de hoofdstad. Amsterdam stimuleert het Green
Key initiatief door deelnemende hotels actief te begeleiden bij het halen van het keurmerk. Op dit moment
hebben 47 hotels in Amsterdam het Green Key keurmerk of zijn bezig dit te halen. Deze hotels
vertegenwoordigen meer dan 35% van het totaal aantal bedden in Amsterdam. Daarmee is Amsterdam koploper
in Nederland en werkt zich naar de positie van meest duurzame hotelstad van Europa!

Revisie normen Green Key voor Groepsaccommodaties, Strandpaviljoens en
dagattracties.
Iedere twee jaar herziet de Stichting KMVK samen met de ondernemers de criteria voor de Green Key. Voor
2010-2011 zijn de Green Key normen voor Groepsaccommodaties, Strandpaviljoens en Dagattracties aan de
beurt. In december zijn met ondernemers de nieuwe normen voor de Groepsaccommodaties besproken. Deze
nieuwe normen gaan in per 1 januari 2010. De Green Key houders krijgen 1 jaar de tijd om aan de nieuwe
normen te voldoen. Concreet betekent dit dat groepsaccommodaties die in 2010 gekeurd worden nog naar de
“oude” normen gekeurd kunnen worden. In 2011 moet iedereen er aan voldoen.. De revisie van de normen
Strandpaviljoens en Dagattracties heeft een kleine vertraging opgelopen. De ondernemers die onder deze
categorie vallen zullen hiervoor in januari benaderd worden.

Green Key internationaal
Internationale ontwikkelingen laten zien dat ook in andere landen er een duidelijke groei is van het aantal
bedrijven dat met Green Key gaat werken. Green Key is een programma van de Foundation of Environmental
Education (FEE) . FEE heeft wereldwijd landen waar NGO‟s lid zijn. Deze leden dienen twee van de vijf
programma‟s van FEE te implementeren. De grootste programma‟s zijn ECO Schools en de Blauwe Vlag.
Hoewel nog bescheiden maakt de Green Key, het jongste programma van FEE, een groei door. Dit jaar steeg
het aantal landen waarin de Green Key operationeel is tot 18 landen. Dit zijn vooral Europese landen, de
Noord-Afrikaanse landen aan de Middellandse Zee, maar ook in het Midden Oosten (Jordanië), Verre Oosten
(Japan) en het Caribisch gebied (Puerto Rico). Landen als Spanje, Duitsland, Polen, Jamaica, Verenigde
Arabische Emiraten en Sint Maarten hebben hun belangstelling voor Green Key getoond en vanuit het
internationaal coördinatorschap dat bij de Stichting KMVK gevestigd is, worden deze landen begeleid naar een
eventuele introductie van het programma in hun land. In totaal zijn er momenteel 923 accommodaties die een
Green Key hebben wereldwijd. Voor meer informatie kunt u kijken op www.green-key.org.
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BLAUWE VLAG
Uitreiking Blauwe Vlag 2010.
Jaarlijks vindt de uitreiking van de Blauwe Vlag plaats in de derde week van mei. Het ene jaar is dit op een
strand, het andere jaar bij een jachthaven. In 2010 zal het plaatsvinden op de jachthaven Eiland van Maurik te
Maurik. De datum is donderdag 20 mei. Noteert u deze datum alvast in uw (nieuwe) agenda!
Momenteel verzamelt het secretariaat van de Blauwe Vlag de aanmeldingen voor 2010. De sluitingsdatum is
31 januari a.s.. Geïnteresseerde jachthavens en stranden kunnen zich nog melden bij blauwevlag@kmvk.nl

Blauwe Vlag voor binnenstranden.
Reeds jaren is er in het land een wens om ook voor binnenstranden een Blauwe Vlag aan te vragen. Meerdere
onderzoeken lieten echter telkens zien dat de waterkwaliteit onvoldoende was om binnen de strenge normen
van de Blauwe Vlag te komen. Ook in de loop van het afgelopen najaar hebben enkele binnenstranden zich
gemeld bij het secretariaat van de KMVK. Na analyse van de zwemwatergegevens over 2009 kon de conclusie
getrokken worden dat dit criterium gehaald is. Samen met de binnenstrandbeheerders wordt momenteel een
aanvraag voor de Blauwe Vlag voorbereid. Een Blauwe Vlag voor binnenstranden wordt de primeur voor
Nederland in 2010, mits uiteraard de kandidaat stranden worden genomineerd door de Nederlandse jury en
uiteindelijk door de internationale jury met een Blauwe Vlag gehonoreerd worden. Voor meer informatie:
erik@kmvk.nl

Criteria waterkwaliteit Blauwe Vlag.
Tijdens de National Operators Meeting van de Blauwe Vlag in november jl. stond de herziening van de
internationale normen voor de Blauwe Vlag op de agenda. Zwaar agendapunt was de norm voor de
waterkwaliteit. De Blauwe Vlag is in de normen voor waterkwaliteit strenger dan de Europese Zwemwater
Richtlijn. Vanaf 2012 dient de nieuwe Europese Zwemwater Richtlijn in alle landen van de EU
geïmplementeerd te zijn.
De discussie binnen de internationale Blauwe Vlag organisatie gaat over hoe de Blauwe Vlag normen voor de
zwemwaterkwaliteit in relatie tot de nieuwe Europese Zwemwater Richtlijn geformuleerd gaan worden, en in
het bijzonder de praktische uitvoerbaarheid. Hierover is in deze meeting een besluit genomen die door de
Executive Board van FEE bekrachtigd moet worden. Tijdens de jaarlijkse strandbeheerdersdag op 10 maart
a.s. zal Erik van Dijk, nationaal coördinator, de Nederlandse Blauwe Vlag strandbeheerders informeren over
deze stand van zaken. Voor de goede orde: in 2010 hanteert de Nederlandse Blauwe Vlag de nu geldende
Blauwe Vlag norm voor de zwemwaterkwaliteit.

Investeringsimpuls Blauwe Vlag in de gemeente Castricum.
In 2008 heeft de gemeente Castricum haar economische beleid, de Kwaliteitsimpuls Economie Castricum,
vastgesteld. Aan het beleid is een uitvoeringsprogramma gekoppeld. In de Kwaliteitsimpuls Economie
Castricum zijn de volgende economische pijlers onderscheiden: werkgelegenheid, recreatie, toerisme,
voorzieningen en huisvesting. De gemeente streeft de volgende drie kernwaarden na:
o
o
o

Ondernemend; vernieuwend en inspirerend
Vitaal; krachtig en onderscheidend
Uitnodigend; bijzonder en gastvrij

In het werkplan 2009 en het concept werkplan 2010 van de Kwaliteitsimpuls Economie Castricum staat
opgenomen dat de gemeente Castricum een kwaliteitsimpuls wil geven aan de jachthavens in Akersloot, door
middel van het aanvragen van de Blauwe Vlag. De Blauwe Vlag is immers een kwaliteitskeurmerk voor zowel
stranden als jachthavens. De gemeente Castricum heeft hiervoor een tijdelijke bijdrage gereserveerd van
€ 3.000,- als tijdelijke bijdrage in de kosten van de aanvraag Blauwe Vlag.
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Nationale classificatie Groepsaccommodatie (NCG)
Nieuwe normen Groepsaccommodaties.
Per 1 januari zullen de nieuwe groepsaccommodatie classificatie normen in gevoerd worden.
De bedrijfsgroep groepsaccommodatie van RECRON heeft deze nieuwe normen gemaakt Behalve een
wijziging van de normen is er ook verandering aangebracht in de punten systematiek.
De geclassificeerde bedrijven zij n al een tijdje geleden op de hoogte gebracht van de wijzigingen die natuurlijk
ook via de website www.classificatie.eu te volgen zijn.

Nieuwe accommodaties en aanmeldingen.
Naam bedrijf
Hotel van der Valk Maastricht
Hotel Kasteel Terworm
Hotel Kasteel Bloemendal
Hotel van der Valk Heerlen
Cultuur- en Congrescentrum Antropia
Park Hotel
Renaissance Amsterdam Hotel
Herik Rail Events
Brothers & Studio A12
NH Amersfoort
De Wilgenweard
Groenedael Philips Management
Boshotel Overberg
Dorint Hotel Amsterdam Airport
De Clinge
Hotel en Congrescentrum Papendal
NH Conference Centre Sparrenhorst
Sheraton Amsterdam Airport hotel
Stichting Fish Apart Hotel Randwyck
N.B.C.
Parnassia aan Zee B.V.
Hotel Mercure Amsterdam a/d Amstel
Zevenhof
Carlton Beach Hotel
Conferentiehotel Guldenberg
Jojo Management
InterContinental Amstel Hotel
Bastion Hotels (28 vestigingen)
Braampeel

Plaats
Maastricht
Heerlen
Vaals
Heerlen
Driebergen
Amsterdam
Amsterdam
Amersfoort
Bunnik
Amersfoort
Nijverdal
Hilvarenbeek
Overberg
Schiphol-Oost
Zeegse
Arnhem
Nunspeet
Amsterdam/Schiphol
Maastricht
Nieuwegein
Overveen
Amsterdam
Zwiggelte
Den Haag
Helvoirt
Valburg
Amsterdam
Utrecht
Neer

Certificaat
Green Key
Green Key
Green Key
Green Key
Green Key
Green Key
Green Key
Green Key
Green Key
Green Key
Green Key
Green Key
Green Key
Green Key
NCG
Green Key
Green Key
Green Key
Green Key
Green Key
Green Key
Green Key
NCG
Green Key
Green Key
Green Key
Green Key
Green Key
NCG

Contactgegevens
Wij hopen u met deze nieuwsbrief weer op de hoogte te hebben gebracht van de ontwikkelingen en het laatste
nieuws. Heeft u vragen of opmerkingen, neemt u dan contact met ons op.
Stichting Keurmerk Milieu, Veiligheid en Kwaliteit
Hoofdstraat 82
Postbus 102
3970 AC Driebergen
Erik van Dijk/Laska in ‘t Veen

Telefoon:
Fax:
Email:
website:

0343-52 47 20
0343-52 47 80
info@kmvk.nl
www.kmvk.nl

Alle rechten voorbehouden. De elektronische nieuwsbrief is samengesteld door de Stichting KMVK. Mocht u vragen hebben naar aanleiding van de
nieuwsbrief, neem dan contact met ons op via info@kmvk.nl. Uiteraard is de redactie ook altijd geïnteresseerd in nieuwsberichten en tips om de
nieuwsbrief verder te verbeteren. Wij zien uw suggesties graag tegemoet.
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen stuurt u dan een reply met in de onderwerpregel „Verwijderen nieuwsbrief‟
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