PERSBERICHT – OKTOBER 2013
COR MILLENAAR B.V. – AALSMEER
Als 1E AUTODEALER IN NEDERLAND GECERTIFICEERD
DOOR TÜV NEDERLAND * VOOR DE CO2 PRESTATIELADDER
Cor Millenaar B.V., officiële Mercedes-Benz partner in Aalsmeer, door TÜV
Nederland gecertificeerd voor de CO2 Prestatieladder, niveau 3.
CO2 Prestatieladder
Klimaatverandering is één van de gevolgen van CO2 uitstoot.
Cor Millenaar B.V. neemt zijn verantwoordelijkheid door in een, samen met
Helder Nederland B.V. en CO2 Management B.V. ontwikkelde, online applicatie
de eigen CO2-uitstoot inzichtelijk te maken. Er kan op 5 niveau’s worden
gecertificeerd.
Reductie doelstelling 2014
De CO2 uitstoot in 2013 voor Cor Millenaar B.V. is 103 ton. De onderneming
werkt aan het drastisch reduceren en heeft voor 2014 de ambitieuze doelstelling
van minder dan 70 ton uitstoot vastgelegd, die jaarlijks door TÜV Nederland
ge-audit wordt.
Duurzaam én klimaat neutraal ondernemen
De kracht van het totaal concept ligt in het realiseren van beide, met een sterk
financieel rendement. Bovendien creëert het een positief imago voor de eigen
organisatie en de automotive branche in Nederland.
Cor Millenaar B.V., officieel Mercedes-Benz partner en Bovag lid, vervult
hiermee een voortrekkersrol.
"20 tinten groen" communicatie campagne
Sommige onderdelen van de onderneming, b.v. brandstof, hebben per definitie
een andere impact op de uitstoot dan het elektra gebruik. Zij hebben dus een
verschillende tint “groen”. We werken aan :
• een efficiënter gebruik van energie
• het aanbrengen van LED verlichting in showroom en werkplaatsen
• de overstap naar groene stroom, met certificaat van oorsprong
• brandstofgebruik vermindering door inzet van SMART vervangend vervoer
• de invoering van HNR (Het Nieuwe Rijden) door eigen en ingeleende
medewerkers

•

onderzoek tot gebruik van gegarandeerde biomassa diesel

Voor meer informatie:
Cor Millenaar B.V., Oosteinderweg 340, 1432 BE Aalsmeer
Telefoon 0297-330011
* TÜV Nederland is een UNFCCC geaccrediteerde instelling voor validatie, controle en
certificatie van klimaatbeschermingsprojecten. TÜV heeft een strategisch partnerschap
met CDP (= carbon disclosure project) en is betrokken bij het European Union Emission
Trading Scheme (EU-ETS).
** Helder Nederland B.V.
Helder Nederland begeleidt grote en kleine organisaties in drie heldere stappen naar
een zichtbare, duurzame, rendabele en klimaatneutrale bedrijfsvoering.
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