CO2-emissiereductie actieplan
Op basis van de CO2-footprints over 2017 blijkt dat de CO2-emisie van David van Schie party rental
B.V. wordt gedomineerd door het verbruik aan vloeibare brandstoffen (diesel en benzine). Dit
verbruik vindt grotendeels plaats bij gebruik van vervoer (vrachtauto’s).
De grootste aandacht in het kader van de reductie CO2-emissie dient derhalve uit te gaan naar:
- Aanschaf moderne vrachtauto’s / bedrijfsvoertuigen met gereduceerde CO2-emissie;
- Bewustwording bestuurders en middelen van vervoer (eco-stand en ritten combineren);
- Bewustwording planning afdeling voor een zo’n efficiënt mogelijke planning.
Naast de vloeibare brandstoffen, gaat er ook de aandacht uit naar het elektriciteits- en gasverbruik.
David van Schie party rental B.V. heeft LED verlichting aangebracht, en minimaliseert gebruik van
verwarming tijdens en buiten kantoor uren.

Maatregelen voor het behalen van de reductiedoelstellingen:
Bedrijfsauto/bedrijfsbus:
Het wagenpark wordt regelmatig vervangen door energiezuinigere auto’s.
In 2017 hebben we het wagenpark voorzien van een gprs systeem. Hiermee kunnen de
bedrijfswagens ‘real-time’ gevolgd worden. De focus van de chauffeur en planning-afdeling ligt op
het energiezuinig mogelijk rijden. Medewerkers zullen bewust worden gemaakt van het nut van een
maandelijkse controle van de bandenspanning. Het bespaart banden en energie.
Verwarming:
Buiten kantoor uren en in de bedrijfshal staat de verwarming uit.
Elektriciteit:
Verlichting: Alle overige TL buizen vervangen door LED verlichting.
De printerinstellingen worden waar mogelijk gezet op dubbelzijdig printen kan een reductie
opleveren in papierverbruik.
Bij aanschaf van nieuwe apparatuur de keuze laten afhangen van het energielabel.
Compressoren / koelcel controleren op lekkages.
Selectief gebruik van verlichting. Verlichting en airconditioning is verbonden met een app die op
afstand bediend en gecontroleerd kan worden. Ook zal er een koppeling worden gemaakt met het
alarm zodat bij inschakelen van het alarm, de verlichting en airconditioning uit gaan.
Inkoop materieel:
Bij de inkoop van materieel wordt rekening gehouden met de invloed van het milieu.
Organisatie en planning:
Het bedrijf let op de afstanden die medewerkers moeten afleggen. Indien nodig overnachten de
medewerkers bij de locatie in plaats van heen en weer rijden.
Betrokkenheid personeel:
Medewerkers worden jaarlijks geïnformeerd en geïnstrueerd over CO2-emissiereductie actieplan van
David van Schie party rental. De eigen rol van de medewerker wordt hierin benadrukt.
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