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Woord van de Voorzitter
Duurzaam Doen !!!!!!!!!!
Gelukkig zijn we steeds meer de tijd voorbij dat we uit moesten leggen dat een ondernemer iets aan
duurzaamheid moest gaan doen. Oproepen links en rechts waarom het moest, argumenten,
voorbeelden waarom het moest, allemaal zaken die langzamerhand voorbij zijn.
Het tijdperk dat nu aan de orde is laat zien dat ondernemers weten dat ze er iets aan moeten doen en
contact met ons op nemen om te horen hoe het kan en moet. Wat moet ik doen om het keurmerk te
halen is de vraag. En waar kan ik mijn materialen die ik nodig heb inkopen.
De KMVK wordt regelmatig benaderd door individuele bedrijven of door ketens van bedrijven.
Ook andere organisaties benaderen ons omdat ons keurmerken Green Key en Blauwe Vlag waarde
hebben. Ze willen samenwerken, b.v. om de CO2 te compenseren, of om gezamenlijk duurzaam in te
kopen tegen aantrekkelijke kortingen. Gezamenlijk promotie maken voor duurzame accommodaties is
ook een mogelijkheid.
Overheden benaderen ons ook. Hoe kunnen we nog meer deelnemers krijgen. In een aantal provincies
gaan verlengingen van NORT projecten plaatsvinden. Op deze manier kunnen we weer meer aandacht
en begeleiding voor ondernemers realiseren. Een prima zaak.
In nogal wat gebieden heeft NORT voor een toename van deelnemers gezorgd.
En wat te denken van het nieuwe ECO 21 project in Zeeland, waarover in deze nieuwsbrief en in de
volgende meer te lezen valt.
Overheden willen verder. Niet alleen duurzame bedrijven maar duurzame regio‟s. Dat is voor de
toeristische promotie prima. Benader uw collega‟s die nog geen keurmerken hebben om ze mee te laten
doen. Hoe meer bedrijven in een regio een keurmerk hebben hoe makkelijker het wordt een regio in
zijn geheel een duurzaamheidlabel te laten krijgen.
Interessante ontwikkelingen die zich niet laten weerhouden door crisissen.
Aan de financiële crises kunnen we niet zoveel doen, maar meer keurmerken zijn in ieder geval een
positieve bijdrage voor de energie en klimaatcrises.
En fiscaal worden we steeds beter geholpen door de aanpassingen van de Vamill en MIA regelingen
waarover in deze nieuwsbrief ook meer staat opgenomen.
Na de enthousiaste landelijke uitreikingen van de Green Key en de Blauwe Vlag gaan we weer hard aan
de slag.
Ik wens u een duurzaam goed seizoen toe!
Derk Jan Verstand
Voorzitter
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ALGEMEEN
Blauwe Vlag en Green Key in internationale campagnes NBTC
De Stichting KMVK heeft het afgelopen halfjaar intensief de Blauwe Vlag en Green Key onder de aandacht
gebracht bij regionale en nationale promotie-organisaties. Dit heeft er onder andere toe geleid dat het Nederlands
Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) beide keurmerken heeft meegenomen in de campagnes op de
Duitse en Belgische markt. Zo was er redactionele aandacht voor de Blauwe Vlag en Green Key in het Holland
Familienmagazin Strand Leben in een oplage van 500.000 en in een direct mailing van 130.000 exemplaren. In
België is in de eerste weken van juli een speciale Grote Nederland Zomeractie geweest waarin direct een relatie is
gelegd met schone stranden en De Blauwe Vlag. Dit ging via de website www.holland.be en via het meest gelezen
dagblad in België Het Laatste Nieuws (oplage 340.122).

FEE Donation Shop
Ondersteun een betere leefomgeving en steun een van de vele FEE projecten voor mileu educatie. Surf door de
vele projecten en draag een steentje bij door een uniek cadeau-certificaat te kopen. U kunt dit certificaat aan
iedereen geven en toont daarmee uw betrokkenheid voor een betere leefomgeving.

www.fee-shop.com

Fiscale voordelen voor Blauwe Vlag en Green Key houders:
Milieulijst MIA/Vamil regelingen Senter Novem
Senter Novem voert regelingen uit die door de overheid zijn ingesteld, waaronder belastingvoordelen voor
duurzame investeringen. Hiervoor is een Milieulijst die jaarlijks wordt aangepast. De nieuwe Milieulijst is te
vinden op de site van SenterNovem.
Zo is er de nieuwe code E 1004. De letter E bij de code geeft aan dat de ondernemer 15% van de financiële
investering van het bedrijfsmiddel van zijn winst kan aftrekken, waardoor hij minder winstbelasting betaalt. Alle
duurzame gebouwen in de Milieulijst krijgen een voordeel van 15%, dus heeft VROM gekozen om dit percentage
ook voor bijvoorbeeld een duurzaam recreatiegebouw te gebruiken.
De gebruikte installaties bij bedrijfsmiddelen kunnen wellicht ook bij de SDE of EIA gemeld worden, waardoor
het voordeel groter kan worden voor de ondernemer. Of een ondernemer hiervoor in aanmerking kan komen
kan het beste bekeken worden op de betreffende websites van deze SenterNovem-regelingen dan wel bellen met
de helpdesk.
MIA\Vamil in Staatscourant
Soms zijn er leuke verrassingen op deze wereld en in regelingen van SenterNovem. Er is een wetswijziging
geweest voor de regelingen MIA en Vamil. Dit in het voordeel van de ondernemers, aangezien het voordeel voor
vele bedrijfsmiddelen op de Milieulijst hoger is ten opzichte van de publicatie per 1 januari 2009. Dit heeft ook
extra voordeel voor de recreatiebranche opgeleverd, onder andere:
De code A1002 is nu F1002. Dit betekent 40% MIA en Vamil ipv 30% MIA en Vamil
De code E1004 is nu B1004. Dit betekent 15% MIA en Vamil ipv alleen 15% MIA
Daarnaast zijn er natuurlijk ook "losse" investeringen (niet gerelateerd waan Milieukeur, Blue Flag of Green
Key) mogelijk door deze sector. Of hiervoor het voordeel gewijzigd is, is te vinden op de leaflet van
SenterNovem: http://www.senternovem.nl/vamil_mia/publicaties/leaflets_per_sector_of_thema.asp
NB: Omdat het voordeel heel veel codes veranderd zijn icm alle vakanties op dit moment, kan het even duren
voordat dit doorgevoerd is in alle leaflets op de website van SenterNovem.
Bron SenterNovem
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Nieuwsbericht / 17 april 2009
Duurzaam inkopen kan in belangrijke mate bijdragen aan vermindering uitstoot CO2
Duurzaam inkopen door de overheid (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) kan een CO2reductie van 3Mton opleveren. Deze bijdrage kan oplopen tot 15 Mton door het stimuleren van de
verduurzaming van de private inkopen in de sectoren waar de overheid een belangrijke invloed heeft
maar niet de markt domineert.
Dat is een van de bevindingen van onderzoeksbureau DHV, dat in opdracht van het ministerie van VROM de
effecten van duurzaam inkopen heeft onderzocht. Minister Jacqueline Cramer heeft het rapport 17 april naar de
Tweede Kamer gestuurd.
De grootste bijdrage aan de klimaat-, energie en luchtkwaliteitsdoelstellingen wordt geleverd door de duurzame
inkoop van elektriciteit en gas, nieuwbouw en renovatie van kantoorgebouwen, energiebesparing in GWWinstallaties en diverse transport- en vervoerscriteria. Een van de aanbevelingen van de onderzoekers is dan ook om
de ontwikkeling en toepassing van duurzaamheidscriteria in de grond-, weg- en waterbouw-sector (GWW) en voor
mobiele werktuigen ruime aandacht te geven.
Drijfveren
Ook bij private partijen groeit de belangstelling voor duurzaam inkopen. Hun belangrijkste drijfveren zijn de eigen
reputatie en concurrentiepositie, eigen motivatie en het feit dat zij aan de overheid leveren. Aan de aanbodkant van
duurzame producten zijn voorzichtige verschuivingen waarneembaar. Dat is vooral het geval bij de
productgroepen ICT en gas. In de markten waarin de overheid de belangrijkste opdrachtgever is, zoals de grond-,
weg- en waterbouw, heeft de overheid de grootste mogelijkheden om de markt te beïnvloeden. De onderzoekers
verwachten dat in deze sectoren een snelle verduurzaming mogelijk is.
Zie ook: Resultaten onderzoek 'De impact van duurzaam inkopen':
Kamerbrief, rapport, Bijlage rapport

Tip voor uw gasten: Website vakantievoetafdruk.nl
www.vakantievoetafdruk.nl

Met het programma op deze website berekent u eenvoudig de Voetafdruk van uw vakantie binnen 5 stappen.
Uiteraard kunt u er ook de Voetafdruk voor een geplande vakantie mee bepalen. Door het rekenmodel een paar
keer achter elkaar te gebruiken en steeds uw vakantie op een andere wijze in te vullen, kunt u de Voetafdruk
verkleinen.
Gemiddeld gaan Nederlanders bijna drie keer per jaar op vakantie, waarvan de helft naar het buitenland. Reizen
belast het milieu, of u nu met de touringcar, de trein, de auto of het vliegtuig gaat.
De manier van reizen, de bestemming, de activiteiten, het onderkomen, duur van de vakantie en het reisgezelschap
bepalen de “Mondiale Voetafdruk” van uw vakantie, zeg maar, de hoeveelheid milieu die uw vakantie kost. We
noemen dit de VakantieVoetafdruk.
De VakantieVoetafdruk is ontwikkeld door De Kleine Aarde, Centrum voor een Duurzame Leefstijl in Boxtel, in
samenwerking met de NHTV Internationale Hogeschool Breda.
Heeft u een goede tip, meldt het ons dan!
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Energiecentrum TIPS:
Vervuilde airco? (Financiële) hoofdpijn!
Uit onderzoek blijkt dat veel energiebesparende maatregelen ziekteverzuim terugdringen. Zoals tijdig
onderhoud aan uw airco. Hiermee bespaart u ook geld. Hoe zit dat?
Een goed binnenklimaat draagt bij aan een hogere productiviteit en een lager ziekteverzuim. De temperatuur is
hierin een belangrijk aspect. In de zomer wordt daarom steeds vaker airconditioning toegepast. De meeste
systemen zuigen lucht uit de ruimte aan, koelen en blazen deze weer terug de ruimte in. Het apparaat filtert de
lucht en haalt er vocht en hinderlijke geurtjes uit. Zo zorgt de airco voor verbetering van de luchtkwaliteit.
Filters reinigen bespaart
Om de luchtkwaliteit goed te houden is het zaak de filters regelmatig te reinigen. Vervuilde filters doen hun werk
minder goed waardoor in extreme gevallen zelfs schimmels en bacteriën via de airco naar binnen worden geblazen
met alle gevolgen van dien. Maar vervuilde filters verhogen ook het energieverbruik met zeker 10 tot 15% omdat
de luchtstroom wordt belemmerd. Dat kunt u gemakkelijk voorkomen.
Een keer per jaar onderhoud
Regelmatig en deskundig onderhoud aan de airco voorkomt gezondheidsproblemen en bespaart 10 tot 15%
energiekosten. Fabrikanten adviseren om minimaal een keer per jaar het systeem te laten controleren op lekkage,
werkdruk en verontreiniging.
Zoekt u een adviseur of leverancier die u kan helpen met de luchtbehandeling in uw bedrijf, kijk dan op de
bedrijvenwijzer van Energiechannel (www.energiechannel.nl). Voor een integrale benadering kunt u terecht bij de
deelnemende bedrijven van E.nu (www.energiebesparingnu.nl).
Energiebesparing bevordert de gezondheid
Uit onderzoek van SenterNovem blijkt dat nog veel meer energiebesparende maatregelen in gebouwen de
gezondheid van medewerkers bevorderen en daarmee het ziekteverzuim terugdringen. U leest hier meer over op
www.senternovem.nl/utiliteitsbouw.
Duurzame Regio's
Op de valreep kreeg het bestuur van FEE-Nederland te horen dat het College van GS van Zeeland het
projectvoorstel heeft goedgekeurd voor Eco XXI.
Fee Nederland en de Stichting KMVK zijn daarover enige tijd in overleg geweest met de heer van Waveren,
gedeputeerde in Zeeland. Dit onderwerp is in Portugal ontwikkeld en het betreft een keurmerk voor gemeenten.
De bestaande programma's zoals de Blauwe Vlag, Green Key en Ecoschools maken deel uit van Eco XXI. Het
voorstel voor Zeeland behelst drie pilot projecten die de komende jaren zullen worden uitgevoerd. In overleg met
Portugal wordt het systtem verder ontwikkeld tot een internationaal keurmerk dat ook in andere landen van FEE
uitgevoerd moet kunnen worden.
In een volgende nieuwsbrief zullen we u verder informeren over Eco XXI.
Productkennismiddag najaar 2009
Zoals in eerdere nieuwsbericht aangegeven organiseert de Stichting KMVK een aantal keren per jaar
kennismiddagen. In het voorjaar zijn we op bezoek geweest bij de RAI waar duurzame verlichting centraal stond.
In het najaar zijn wij voornemens een thema-middag te organiseren rond de trends in afvalverwerking. De
voorbereiding met een afvalverwerker zijn hierover begonnen, als ook met een accommodatie om deze trends in
de praktijk te zien. Heeft u ook een goed idee omtrent afvalverwerking voor deze middag? Meldt het ons en wij
zullen trachten dit in de organisatie mee te nemen. U krijgt na de vakantie een vooraankondiging van de
bijeenkomst.
Bemensing KMVK secretariaat
Als u contact opneemt met het secretariaat van de KMVK komt u normaliter in contact met Laska in ‟t Veen. In
de periode van 1 september a.s. tot 1 januari 2010 zal dat niet het geval zijn. Laska is in blijde verwachting en is in
die periode met zwangerschapsverlof. Laska wordt gedurende haar verlof vervangen door Esther van Blijderveen.
Esther is via info@kmvk bereikbaar. Wij wensen Esther veel werkplezier toe en Laska het allerbeste bij de
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geboorte van haar tweede kind.

GREEN KEY
Uitreikingen Green Key 2009
Op donderdag 26 maart vond in Katwijk aan Zee de jaarlijkse Green Key uitreiking plaats. In totaal stond de
teller van het aantal Green Key ondernemingen op 200. Een kleine honderd ondernemers kwamen naar Het
Huyste Britten van Camping Noordduinen om uit handen van de Directeur-Generaal van het Ministerie van
LNV mevrouw A. Wouters het certificaat 2009 te ontvangen.
De Green Key houders kwamen echter niet alleen voor deze officiële handeling, maar ook om kennis op te
doen in de workshops die georganiseerd waren. Deze workshops gingen over de trents en ontwikkelingen in
verlichting; duurzaam personeelsbeleid en trents in windturbines voor alternatieve energieopwekking. De
directie van camping Noordduinen nam de deelnemers mee voor een kleine excursie over het park om uitleg te
krijgen over duurzaambouwen dat is toegepast op deze accommodatie.
Meer informatie leest u op onze site: www.greenkey.nl

Green Key Chartervaart
In opdracht van de Waterdienst van Rijkswaterstaat heeft de stichting KMVK in samenwerking met de brancheorganisatie voor de traditionele zeilvaart, de BBZ, een set van Green Key criteria ontwikkeld voor de
chartervaart. Momenteel zitten we met dit project in de implementatiefase. Zestien schippers hebben zich voor
deze pilot aangemeld. De schippers zijn inmiddels bezocht voor een milieu-doorlichting en hebben de
rapportage van de KMVK ontvangen. Gedurende het seizoen en in het najaar gaan de schippers de
aanbevelingen uit de milieudoorlichting implementeren om zich klaar te maken voor de Green Key keuring die
in het najaar zal plaatsvinden. De branchevereniging BBZ heeft een actieve rol in dit project. Zij begeleiden de
schippers en hebben onder andere het handboek samengesteld waarin tal van tips en voorbereiding van de
benodigde documenten voor de Green Key. De verwachting is dat eind dit jaar de Green Key‟s kunnen worden
uitgereikt.
Optimalisering Green Key procedures
Een gekoesterde wens van de Stichting KMVK gaat in vervulling. Het maken van een inhaalsslag in en rond
procedures van de Green Key. Er wordt gewerkt aan een systeem om op de website van de Green Key interne
pagina‟s te realiseren voor de deelnemende Green Key ondernemers. In de toekomst heeft iedere deelnemer een
eigen inlogcode en kan daarmee direct bij de documenten komen die nodig zijn voor dit certificaat. Het
keuringsrapport, de kengetallen, de criteria, een kennisplatform en andere te ontwikkelen thema‟s zijn in de
toekomst direct toegankelijk. Ook alle documenten die nodig zijn voor de Green Key worden gedigitaliseerd en
“hangen” in de bedrijfsgebonden mappen in het systeem.
Voordeel die deze innovatie moet opleveren is dat de administratieve druk rondom het keurmerk verminderd
wordt, dat de communicatie tussen de Green Key ondernemers en het secretariaat van de Green Key sneller en
efficiënter wordt en dat ondernemers hun kengetallen kunnen vergelijken met andere Green Key
ondernemingen. Zo kunnen de inspecteurs in de toekomst het administratieve deel van de keuring vooraf doen
en blijft er meer tijd over voor advisering gedurende de keuring op het bedrijf. Tevens wordt onderzocht welke
mogelijkheden er zijn tot koppeling van dit nieuwe systeem met Recron Alert voor Recron leden.
Voor dit project is een werkgroep samengesteld waarin drie Green Key ondernemers, een keurmeester en de
Stichting KMVK in vertegenwoordigd zijn. Doelstelling is om het systeem in 2010 te implementeren, maar wel
pas na een succesvolle pilot-periode.
Green Key ondernemers die belangstelling voor de pilot periode hebben kunnen zich nu al melden bij Laska in
‟t Veen van het secretariaat van de KMVK.
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Apparte set criteria congreslocaties
Onder de nieuwe bedrijven die zich aanmelden bevinden zich steeds meer congreslocaties die geen
hotelaccommodatie hebben. Tot op heden werkten we met de set criteria voor Hotel en Conferentie-oorden. In
overleg met bestuur en keurmeesters van de KMVK is besloten om deze set van criteria uit elkaar te trekken en
een apparte set te maken voor Congreslocaties. Deze nieuwe set van criteria staat inmiddels op de site en nieuwe
congreslocaties zijn hiermee aan de slag gegaan.
De duurzaam inkopende overheid
Zoals u waarschijnlijk weet, wordt de overheid vanaf 2010 verplicht om „duurzaam in te kopen‟. Gemeenten,
provincies, departementen en andere overheidsdiensten moeten zich aan regels van duurzaam inkopen gaan
houden. Ook als het gaat over het “huren” van externe vergader/opleidingslocaties. Bij het Green Key
secretariaat is duidelijk te merken dat deze regel eraan zit te komen en 2010 niet ver weg is. Veel hotel- en/of
conferentielocaties melden zich aan voor de Green Key om daarmee in de toekomst gemakkelijk aan te tonen
dat hun onderneming een duurzame onderneming is. De Stichting KMVK wil ook bij andere soorten
accommodaties benadrukken dat deze duurzame inkoop verplichting voor overheden eraan komt. Want ook
campings, bungalowbedrijven, strandpaviljoens of groepsaccommodaties hebben in de regel ook overheden als
klant. Deze locaties zijn immers unieke plaatsen voor een bijvoorbeeld een heidag voor een overheidsdienst van
een gemeente of provincie.
Green Key internationaal
Green Key in Nederland maakt deel uit van een internationaal netwerk van Green Key bedrijven. In totaal zijn
er in 14 landen Green Key accommodaties. In totaal zijn er momenteel zo‟n 850 Green Key ondernemingen
(tegenover 620 in 2008). Op de website www.green-key.org treft u een overzicht aan van deze landen.
Tevens is een aantal landen Green Key in voorbereiding. Dit ondermeer in Puerto Rico, Spanje, België Wallonië,
Polen en Griekenland.

foto „National Operators Meeting‟ Green Key januari 2009 te Zeewolde

Green Key in Regio Eindhoven
Het SRE, Samenwerkingsverband Regio Eindhoven, en de provincie Noord-Brabant hebben het initiatief
genomen om een Green Key project te starten in de Regio Eindhoven. Beide organisaties hebben duurzaamheid
hoog in het vaandel staan. De provincie Noord-Brabant heeft in haar energiebeleid reductie van CO2
opgenomen. Reden voor de provincie om via een subsidiebijdrage ondernemers te stimuleren het instrument
van Green Key in te zetten om energiebesparingen te realiseren. Het project wordt geïnitieerd door de
milieuafdeling van het SRE. Het SRE zal het project ook gedeeltelijk subsidiëren.
Er heeft in mei jl een presentatie plaatsgevonden in NH Geldrop (Green Key bedrijf) en SRE is nu in de
wervingsfase. Op 1 september a.s. sluit de inschrijving voor deelname aan het project en zal bezien worden of
het aantal deelnemers van 15 bedrijven gehaald is, dit is de ondergrens voor een “go”.
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BLAUWE VLAG
Uitreiking van meer dan 100! Blauwe Vlaggen
Op 14 mei vond de jaarlijkse Blauwe Vlag uitreiking plaats in Castricum aan Zee. Een bijzondere uitreiking dit
jaar omdat voor het eerst in de 22 jarige geschiedenis van de Blauwe Vlag in Nederland meer dan 100 locaties
dit keurmerk ontvangen, 110 om precies te zijn. Een stijging van 30%. De verdeling is 41 stranden en 69
jachthavens. Twee jachthavens die vorig jaar de Blauwe Vlag ontvingen hebben zich in 2009 niet meer
aangemeld en één jachthaven voldeed niet aan de procedure.
Om dit heugelijke feit van meer dan 100 Blauwe Vlaggen te onderstrepen stonden op het strand van
Castricum aan Zee 100 vlaggenmasten klaar. Alle Blauwe Vlag deelnemers ontvingen uit handen van D‟66
leider Alexander Pechtold, gedeputeerde Jaap Bont en burgemeester A. Emmens-Knol van Castricum de
Blauwe Vlag. Onder leiding van Alexander Pechtold werd het signaal gegeven om gelijktijdig de Blauwe Vlag
te hijsen. Alle vlaggen wapperden prachtig onder gunstige weersomstandigheden op het strand.
De grootste stijging van Blauwe Vlag locaties bevond zich onder de jachthavens. Dit komt met name ook
door aanmeldingen van jachthavenondernemers die participeerden in de milieuzorgprojecten van NORT
Zuid-Holland en NORT Gelderland. De criteria van dit project waren min of meer gelijk aan die van de
Blauwe Vlag. Met een aantal extra inspanningen konden de ondernemers zich aanmelden voor de Blauwe
Vlag. 15 ondernemers uit Zuid-Holland en Gelderland hebben daar gehoor aan gegeven en bij deze
ondernemer wappert momenteel de vlag op de haven.

Een overzicht van alle Blauwe Vlag jachthavens en stranden vindt u op www.blauwevlag.nl
Blauwe Vlag seizoen in volle gang
Onze inspecteurs zijn momenteel weer volop aan het inspecteren voor de Blauwe Vlag.
Het is dan heel leuk om enthousiaste en trotse Blauwe Vlag deelnemers aan te treffen en op Jachthaven
Rhoon onderstaande foto te kunnen maken.

Jachthaven Rhoon/Rhoonse Grienden (Rhoon)

Blauwe Vlag in Duitsland
De NBTC heeft in het voorjaar een gids uitgegeven in Duitsland met hierin een hoop aandacht voor de
Blauwe Vlag campagne.
Zie voor een scan van deze gids de bijlage bij deze nieuwsbrief.
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Nationale classificatie Groepsaccommodatie (NCG)
Nieuwe normen vanaf 2010:
Alle deelnemers aan de NCG hebben inmiddels per mail de nieuwe set normen die
per 2010 ingaan ontvangen. Op de website www.classificatie.eu zijn de normen op
te vragen in PDF formaat.
Bedrijven die in 2010 weer aan de beurt zijn voor een inspectie worden volgens deze nieuwe normen
geïnspecteerd.
Deelnemers die nog aan het einde van 2009 worden gekeurd kunnen ervoor kiezen om al volgens de nieuwe
normen gekeurd te worden.U kunt dit aangeven bij het maken van de afspraak.

Nieuwe aanmeldingen
Naam bedrijf
De Fabrique Evenementen
Museum Squar Hotel
Sofitel Amsterdam The Grand
Groepsverblijf De Zilvermeeuw
Marriott Amsterdam
Park Plaza Victoria Amsterdam
Boathouse
Hotel Figi
Recreatiepark Noordwijkse Duinen
Mövenpick Hotel City Center
Groepsaccommodatie de Eek
Landgoed Duin en Kruidberg
Boutique hotel Sterrenberg
Camping de Duindoorn
Hotel/conferentiecentrum Zonneheuvel
NH Musica
Groepshotel de Tienhoeve
Aristo Eindhoven
Aristo Utrecht
Aristo Amsterdam
Van Nelle Ontwerpfabriek Exploitatie BV

Plaats
Utrecht
Amsterdam
Amsterdam
De Koog - Texel
Amsterdam
Amsterdam
Almere
Zeist
Noordwijk
Amsterdam
Steenderen
Santpoort Noord
Otterlo
IJmuiden
Doorn
Amsterdam
Hengelo (Gld)
Eindhoven
Utrecht
Amsterdam
Rotterdam

certificaat
Green Key
Green Key
Green Key
NCG
Green Key
Green Key
Green Key
Green Key
Green Key
Green Key
NCG
Green Key
Green Key
Green Key
Green Key
Green Key
NCG
Green Key
Green Key
Green Key
Green Key

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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