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Onderwerp: onze bijdrage aan een beter milieu.

Geachte relatie,
U kent ons als een bedrijf dat geen half werk levert. Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe mogelijkheden om onze
klanten van dienst te zijn. Dat doen we alleen als we het goed kunnen doen. Diezelfde drang hebben we ook als
het gaat om onze CO2-certificering. Momenteel staan we op trede 4 en komend jaar zelfs naar de (hoogste) trede
5 van de CO2-Prestatieladder.
Sinds 2014 zijn wij bezig om onze ecologische voetafdruk te verkleinen. En dat lukt ons best goed. Het verwarmen
van ons bedrijfspand gebeurt via een warmtepomp en onze elektriciteit wekken we op met eigen zonnepanelen.
Daarin zijn we al zelfvoorzienend.
Op dit moment wordt onze resterende CO2-uitstoot bijna geheel bepaald door de dieselbrandstof van onze
machines. Daar willen en moeten we ook iets mee. Om hier winst te kunnen boeken hebben wij besloten volledig
over te gaan op een HVO-brandstof. In ons geval naar HVO20, een eerste stap. Deze diesel bestaat voor 20% uit
plantaardige afvaloliën. Dit levert ons een CO2-reductie op van 17,8%. Al onze machines en voertuigen gaan deze
brandstof gebruiken. Want we zeiden het al: als we het doen, doen we het goed!
Vanaf 1 juli hebben wij deze brandstof in gebruik genomen! Een mooi moment.
Omdat veel van onze opdrachtgevers ook actief werken aan CO 2-reductie, zijn we van mening dat wij hiermee
niet alleen onszelf, maar zeker ook u van dienst zijn. Immers, als onze machines op deze renewable brandstof
draaien, is dat ook voor u interessant. Zo snijdt het mes aan twee kanten.
Wij begrijpen echter ook dat nog niet iedereen hier klaar voor is. Het voordeel van deze HVO-blend is dat hij
gemakkelijk gebruikt kan worden in combinatie met gewone diesel. Hebt u bijvoorbeeld diesel beschikbaar op het
werk, dan kunnen wij dat ook in onze machines tanken. Op deze manier voorkomen we ongemakkelijke situaties.
Het kan ook zijn dat u al met een schonere brandstof werkt, of net als wij deze stap wil nemen. Dit horen wij dan
graag van u. Het draait namelijk ook om samenwerking in de keten.
Wij gaan – voor u – op weg naar een schonere manier van werken.
Een verandering die u niet ziet, maar wel effect heeft.
Met vriendelijke groeten,

Roelofsen Machineverhuur & Grondwerken BV
Arjan Roelofsen
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