PERSBERICHT
7 maart 2013
Ruim 580 accommodaties ontvangen het door de Consumentenbond gewaardeerde
Green Key certificaat 2013
Duurzaam ondernemen Toeristisch Nederland en Congresmarkt groeit gestaag door.

Consumentenbond
Onderzoek van de consumentenbond (Reisgids januari 2013) naar ECO hotels geeft aan dat
de GREEN KEY het beste keurmerk is voor de toeristische en zakelijke accommodaties. In
het onderzoek zijn 5 keurmerken met elkaar vergeleken en inhoudelijk beoordeeld. Green
key is het op één na grootste keurmerk met alleen in Nederland ruim 580 keurmerkhouders
en komt als beste uit de bus. De criteria zijn meetbaar en concreet. De gecertificeerde
bedrijven worden periodiek door onafhankelijke keurmeesters gecontroleerd. Invoering van
het keurmerk leidt regelmatig tot een energie en milieu besparingen van 10% tot 30 %.
De St KMVK ( Keurmerk Milieu Veiligheid Kwaliteit) die de uitvoeringsorganisatie is van de
Green Key is uiterst tevreden met deze uitslag van het onderzoek .
Landelijke uitreiking 7maart.
Tijdens de landelijke uitreiking van de GREEN KEY certificaten op 7 maart in het Bilderberg
hotel ’t Speulderbos te Garderen zal ruim aandacht aan de uitslagen van het
consumentenbond onderzoek besteed worden.
Tijdens deze bijeenkomst waar zeker 250 keurmerkhouders bijeen zijn zal de heer Hans
Biesheuvel van MKB Nederland ingaan op de noodzaak van duurzaamheid in het Midden en
Kleinbedrijf.
’s Middags zal Annemarie Rakhorst, directeur van het bureau Search, na haar inleiding
persoonlijk de certificaten uitreiken aan de keurmerkhouders.
De gehele dag is er een informatiemarkt met innovatieve producten op het gebied van
duurzaamheid en tijdens workshops zal aandacht besteed worden aan duurzaamheid
thema’s.
Duurzame bestemming
Met de toename van het aantal Green Key’s verbetert het duurzame imago van de
toeristische sector en zakelijke markt. Imago naar overheden, binnen de branche zelf, maar
ook naar de markt. Voor toeristen en recreanten wordt het met een Green Key logo steeds
gemakkelijker een vakantie-adres te kiezen waar duurzaamheid en respect voor de
omgeving onlosmakelijk verbonden zijn met de bedrijfsvoering. Dit geldt ook voor de
zakelijke markt in de keuze van vergader, training- of congresaccommodaties. De Green Key
staat garant voor duurzaam ondernemen.
Noot voor redactie:
Voor nadere informatie kunt u terecht bij Erik van Dijk, 06 12810641
Een overzicht van alle Green Key gecertificeerde accommodaties vindt u de website
www.greenkey.nl/accommodaties

