
 verklaringen normen Koplopers Blauwe Vlag. 
 
 

 
 

1.1 MVO- of duurzaamheidsverklaring. 
 

 

MVO-VERKLARING 
 
Jachthaven Uitgeest voldoet of wil gaan voldoen aan de volgende afspraken:  
 
■ Wij leveren een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van ons vak en de overdracht van onze kennis 
aan anderen die het vak willen leren.  

 

■ Wij informeren onze gasten en leveranciers dat we maatschappelijk verantwoord ondernemen.  

 

■ Wij maken transparante afspraken met gasten en leveranciers over de kwaliteit van onze product 
en hoe we de kwaliteit bewaken. 

  

■ Wij bepalen de sociale impact van onze diensten en beperken deze zo veel als mogelijk voor zover 
het een negatieve impact, zoals frauduleus handelen, intimidatie uitbuiting en kinderarbeid betreft.  

 

■ Wij bewaken zowel de continuïteit van onze onderneming als die van de werknemer en wij dragen 
zorg voor voorzieningen mochten we te maken krijgen met verlies van inkomsten.  

 

■ Wij leveren vrijwillig een bijdrage aan maatschappelijke doelen door giften en sponsoring en/of 
door vrijwilligerswerk.  

 

■ Wij werken continu aan het verminderen van de milieubelasting en het vergroten van het 
duurzame karakter van ons bedrijf.  

 

■ Wij werken continu aan het verbeteren van ons eigen inkoopproces en richten ons met name op 
goederen en diensten die duurzaam zijn, bij voorkeur voorzien van een milieu- duurzaamheids- en/of 
sociaal keurmerk.  

 
 
DATUM 01-01-2017 
 
PLAATS Uitgeest 
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2.1 bewust personeel 
 
 
algemene duurzaamheids-informatie voor medewerkers 
 
 

• Probeer te carpoolen of kom te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer 

• Afval scheiden en in de juiste bakken deponeren 

• Raap zwerfafval op en doe het in de juiste afvalbak 

• Wees zuinig met (warm)water en energie 

• Schakel verlichting en computer(s) (en eventueel andere apparatuur) uit indien u een ruimte 
waar niemand meer aanwezig is verlaat 

• Schakel een half uur voor u uw werkplek verlaat de verwarming en de airco uit of maak hier 
met collega’s goede afspraken over. Gebruik indien mogelijk timers op thermostaten  

• Open (buiten)deuren en ramen alleen als het echt nodig is en laat ze niet open staan 

• Spring zuinig om met gebruiks-/kantoorartikelen 

• Print alleen als het nodig is en dan zo veel mogelijk dubbelzijdig 

• Gebruik de achterkant van mislukte printjes als kladpapier 
 

Ideeën of suggesties kunt u richten aan de Blauwe Vlag coördinator 
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5.1  Schoonmaakmiddelen 
 

Verklaring Schoonmaakmiddelen  
 
 
 
 

Bedrijfsnaam : Jachthaven Uitgeest 

Contactpersoon : Menno Klein 

Functie : Manager 

 
 
 
In verband met de keuring voor de Blauwe Vlag koplopersnorm 5.1  verklaart ondergetekende, dat 
 

• wij voldoen aan de criteria voor de dagelijkse interieurreiniger – en sanitairreinigers. Dit 
betekent dat deze een milieukeurmerk hebben.   

 
Wij gebruiken als sanitairreiniger: Gejoma Sanitair  
Wij gebruiken als interieurreiniger : Gejoma interieur 
 

• Al onze andere schoonmaakmiddelen voldoen aan de eisen dat de inhoud :  
Minder dan 5% niet ionische stoffen bevat 
Geen chloor, ammonia ,fosfaten of sulfaten bevat 

 
 
 

Handtekening : 

 

 
 
 

Datum : 01-01-2017 

Plaats : Uitgeest 
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6.1 Afvalscheiding en Recycling 
 
 

 

 

Afvalscheiding/ afvalstromen  

 

 

Soort /afvalstroom Hoeveelheid 

Per jaar [kg] 

Substantieel  

ja/nee  

Combinatie met :   Toelichting 

/bewijsmiddelen  

Papier  Ja  Facturen 

Plastic  Ja  Facturen 

Glas  Ja  Facturen 

Restafval  Ja  Facturen 

Chemisch afval  nee  Afvoerbewijzen 
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10.1 Vervoersmanagement 
 

 
Voorbeeldlijst inventarisatiemaatregelen vervoermanagement 
 
Voor de Green geldt : het bedrijf  heeft  maatregelen genomen uit onderstaand overzicht om de 
milieubelasting van het verkeer van, naar en op het bedrijf te reduceren en andere manieren van 
vervoer te stimuleren. Naarmate u meer maatregelen neemt kunt u optionele punten scoren. 
De Blauwe Vlag koplopers jachthaven  wil het  vervoergedrag van werknemers, gasten en 
leveranciers zodanig beïnvloeden dat het vermijdbaar autogebruik wordt teruggedrongen om 
problemen rondom bereikbaarheid, leefbaarheid en parkeren op te lossen. De ondernemer, het 
personeel en de gasten kunnen op, rond en naar het bedrijf gebruikmaken van alternatieve 
vervoerswijzen en/of milieuverantwoorde vervoermiddelen.  
Bij voorkeur worden maatregelen genomen (minimaal één) voor alle drie de groepen : 
- werknemers  

- gasten  

- Leveranciers  
 
 

Maatregel Gasten Leveranciers Medewerkers 

1 Fietsverhuur 
Regelmatig 
gebundelde levering 

Stint als 
hoofdtransport 
middel 

2 
Wandelroutes in 
nabije omgeving 

 
Fiets ter 
beschikking 

3    

. 
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12.2 Duurzaam Inkoopbeleid 
 

 

Voorbeeld tekst duurzaam Inkoopbeleid  

 

Binnen Jachthaven Uitgeest streven we naar een duurzaam inkoopbeleid waarmee ook de 

markt gestimuleerd wordt naar een meer innovatiegerichte en duurzame aanpak van inkoop. 

Dit doen we door bij elke aankoop een bewuste keuze te maken, door de gehele 

productlevenscyclus van begin tot eind te onderzoeken en de mogelijkheid tot fair-trade, bio-

gecertificeerde en/of streekproducten e.d. te overwegen. Bij de keuzes betreffende de inkoop 

van producten houden we rekening met het effect op het milieu en op de mensheid. Hierbij 

kijken we naar elk product en dienst op zich, waardoor de keuze van de leveranciers en de 

producten gebaseerd is op wat het beste is voor de omgeving en het milieu. 

 

MVO Beleid 

Als deel van ons MVO-beleid om onze omgeving een gezonder en beter woon- en 

werkklimaat te maken, streven we naar het inkopen van producten en materialen die 

gecertificeerd zijn met een milieukeurmerk of die fair-trade, recyclebaar, bio-gecertificeerd, 

energie-efficiënt of streekgebonden zijn. We trachten ons afval zoveel mogelijk te beperken 

door het gebruik van composteerbare materialen en het scheiden van meerdere 

afvalfracties. We selecteren op leveranciers die een duurzaamheidsbeleid hebben en 

duurzame goederen leveren. Onze grootste leveranciers laten we in het kader van 

ketenverantwoordelijkheid een duurzaamheidsverklaring ondertekenen waardoor zij de basis 

leggen voor de succesvolle uitvoering van ons duurzaamheidsbeleid. 

 

Doel:  

Het doel is om richtlijnen in kaart te brengen die de inkoop van duurzame producten en 

diensten stimuleren, zonder de prestaties van ons bedrijf te compromitteren. Bij de inkoop 

van producten wordt naar lange termijn besparingen gekeken in tegenstelling tot 

kostenbesparingen op korte termijn. We erkennen dat afval gereduceerd kan worden door 

het gebruikmaken van herbruikbare producten en van composteerbare en recyclebare 

materialen. Door het kopen van biologische producten dragen we bij aan het creëren van 

een pesticidenvrije wereld, en door de inkoop van streekproducten streven we naar het 

terugbrengen van de CO2 emissies die ontstaan door transport. Ter ondersteuning van dit 
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initiatief zal ons bedrijf, als integraal onderdeel van het inkoopproces, onze leveranciers 

vragen steeds voor alle producten aan te geven wanneer er een alternatief product op de 

markt is welke fair-trade of eco-gecertificeerd is. 

 

Onze Richtlijnen 

 

De inkoopdoelstellingen worden tenminste jaarlijks herzien en beoordeeld. De prestaties 

worden geëvalueerd en nieuwe doelstellingen zullen worden geformuleerd. 

 

Inkooprichtlijnen voor het jaar 2017 

 

•Selecteren van minder milieubelastende en sociaal verantwoorde producten* 

•Terugbrengen van het gebruik van milieubelastende bestanddelen zoals bij : 

o Milieuvriendelijke verven met Europees Ecolabel, Milieukeur, NF environment of 

natuurverven 

o Schoonmaak- en vaatwasmiddelen met een milieukeurmerk (EU Ecolabel, 

EcoCert) 

•Beperken van verpakkingsmateriaal d.m.v. minimaliseren van monoverpakkingen bij 

suiker, koffiemelk, vleeswaren, kaas, yoghurt, muesli, cornflakes en kofiekoekjes 

•Voorkeur geven aan lokale leveranciers, leveranciers die duurzame goederen leveren 

of leveranciers met wie een duurzaamheidsverklaring is ondertekend.  

•duurzame bouwmaterialen toe te passen  tijdens nieuwbouw, verbouw en/of renovatie 

•Zorgen voor minder schadelijke productieprocessen door de inkoop van minder 

milieubelastend papier met een milieukeurmerk zoals Europees Ecolabel, Nordic 

Swan of Blaue Engel,  FSC of PEFC mits deze ECF/TCFgecertificeerd zijn  

•Beperken van restafval door het scheiden van afvalfracties (papier, kartons, glas, KGA, 

cartridges en toners, en blik ) 

•Energiebesparende maatregelen toepassen door energie-efficiënte verlichting in te 

kopen, zoals LED, PL, TL en spaarlampen (in tegenstelling tot halogeen en 

gloeilampen). Tevens wordt energie-efficiënte apparatuur ingekocht met een A-label 

•Waterbesparende maatregelen toepassen door bij de douches een maximale 

doorstroming van 9 liter per minuut, bij de kranen 3,8 liter per minuut en bij de 

toiletten 6 liter per spoeling te realiseren. Om deze doorstroming te realiseren zijn 

water doorstroombegrenzers ingekocht 
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•Bij aanschaf van nieuw apparatuur wordt voorkeur geven aan energiezuinige en 

waterbesparende apparatuur 

•Het inkopen van groene stroom en groen gas dat wordt opgewekt uit natuurlijke 

bronnen, zoals windenergie, zonne-energie, waterkracht en biovergisting 

• …………………….. 

• …………………….. 

• …………………….. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als gevolg van de naamswijziging Zaadnoordijk Watersport naar Jachthaven Uitgeest zijn de 

achterliggende stukken nog voorzien van de naam Zaadnoordijk Watersport. 


