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KLIMAATNEUTRALE REINIGING 
100% reiniging, 100% emissieneutraal

MILIEU & DUURZAAMHEID



Wij kunnen alles – behalve produceren 
zonder emis sies. Maar we kunnen de 
uitstoot van het broeikasgas kool
dioxide (CO2) volledig compenseren en 
zodoende het effect ervan op het 
milieu neutraliseren. Nu ook bij het 
 reinigen.

Klimaatneutraal reinigen  hoe gaat dat?
Een positieve eigenschap van CO2 is dat het een 
 natuurlijke stof is die op natuurlijke wijze kan worden 
gebonden. De binding van koolstof is een proces dat in 
de natuur al miljarden jaren continu plaatsvindt. Bij de 
verbranding van de fossiele energiebronnen aardolie, 
aardgas en kolen komt de gebonden koolstof vrij, net 
zoals bij regeneratieve grondstoffen. Het gaat er dus om 
het ontstaan van CO2 terug te dringen en tegelijkertijd de 
binding in biomassa duurzaam te verhogen. 

Iedereen profiteert hiervan. 
Het programma Klimaatneutrale reiniging tilt onze 
wereldwijde inzet voor milieu- en klimaatbescherming 
naar een hoger plan. We verdienen er niets aan maar 
we leveren onze bijdrage aan de compensatie van de 
CO2-uitstoot door de productie. En u kunt ook uw 
 bijdrage leveren. Door een geringe meerprijs kunt u de 
CO2-uitstoot van uw Kärcher apparaat klimaatneutraal 
compenseren. Alle CO2-emissies die gedurende de hele 
levensduur tijdens het gebruik ontstaan, worden dan 
gecompenseerd. Uw en onze bijdrage komen volledig 
ten goede aan een gecertificeerd project voor klimaat-
bescherming van ClimatePartner.

Uw inzet voor klimaatbescherming 
levert u veel meer op dan het kost. 
Alleen al het goede gevoel zelf actief 
bij te dragen aan de klimaat
bescherming, is onbetaalbaar. 

Het is goed voor uw imago: Uw klanten zullen uw inzet 
voor klimaatbescherming waarderen.

Het programma is volledig transparant: Klimaatneutrale 
reiniging met label, certificaat en ID-nummer biedt 
 transparante communicatie en volledige verantwoording 
van de CO2-compensatie online.

U krijgt alles: U biedt uw klanten een nieuwe service - 
zonder extra kosten. Kärcher levert het totale pakket: 
berekening, CO2-compensatie, certificaat en label.

Uw zichtbare voordeel: Aan uw Kärcher apparaten met 
het label voor klimaatneutraal van ClimatePartner 
 kunnen uw klanten zien dat u verantwoordelijkheid 
neemt voor klimaatbescherming. En deze boodschap 
kunt u benadrukken. Laat door certificaten in uw kantoor, 
informatie op de website en in reclameboodschappen 
zien dat u klimaatneutraal reinigt.

Een gecertificeerd proces: De klimaatneutrale reiniging 
met compensatie van CO2-emissies is TÜV-gecertificeerd. 
Zo wordt gewaarborgd dat de volgens inter nationale 
normen getoetste en gecertificeerde projecten voor 
 klimaatbescherming aantoonbaar de berekende 
 hoeveelheid CO2 besparen.

Naar klimaatneutrale reiniging in slechts 3 stappen:

Stap 1: Kärcher berekent de CO2-emissies aan 
 kooldioxide, de zogenaamde CO2-footprint, die tijdens de 
levensduur van uw apparaten ontstaat.

Stap 2: Deze CO2-footprint berekent Climate Partner per 
apparaat en jaar. De totale hoeveelheid CO2-emissies 
compenseert Kärcher voor elk jaar volledig door de 
overeenkomende ondersteuning van internationaal 
erkende projecten voor klimaatbescherming.

Stap 3: Vervolgens ontvangt u voor elke machine een 
certificaat en label met ID-nummer als bewijs voor de 
klimaatneutraliteit. U en uw klanten kunnen de bijdrage 
aan de klimaatbescherming online volgen door het 
ID-nummer in te voeren.

Met klimaatneutrale reiniging tillen we Kärcher eco!efficiency naar 
een hoger plan. 
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IEDEREEN WIL HET.  
DUS WIJ DOEN HET!

DIT IS UW VOORDEEL.
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Zet samen met ons de stap naar 
 klimaatneutrale reiniging met een 
project voor waterbehandeling in 
Kenia.

Water, gezondheid, bos en klimaat
Verontreinigd water brengt een hoog risico voor de 
volksgezondheid met zich mee. Het veroorzaakt diarree 
wat volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO de 
op twee belangrijkste oorzaak voor sterfte bij kinderen 
en volwassenen is in Kenia. Ons project geeft de 
 bewoners van landelijke gebieden in West-Kenia 
 toegang tot schoon drinkwater. 

Voor de traditionele waterreiniging door koken worden 
grote hoeveelheden hout verbrand. Met moderne 
 waterfilters waarvoor geen elektriciteit of bedrijfsstoffen 
nodig zijn, wordt dit brandhout volledig bespaard. 
Van november 2012 tot januari 2014 werden al 
3.169 installaties voor waterbehandeling opgesteld en 
4.175 filters vervangen. Hierdoor hebben momenteel 
3,6 miljoen mensen in West-Kenia de beschikking over 
installaties voor waterbehandeling die ze regelmatig 
gebruiken. En samen zorgen we ervoor dat nog veel 
meer mensen toegang krijgen tot schoon water.

WE BEREIKEN 
VEEL MEER DAN 
KLIMAAT
BESCHERMING.

Andere positieve effecten van ons project: 

 ■ Werk voor duizenden Kenianen tijdens de opstelling.
 ■ Honderden vaste arbeidsplaatsen voor de jaarlijkse 

controle, scholing en het onderhoud.
 ■ Verbetering van de luchtkwaliteit in huizen.
 ■ Minder absentie van scholieren.

Net zo schoon als het geproduceerde drinkwater
Ons project is gecertificeerd met de Gold 
 Standard VER door de ERM Certification and 
Verification Services. Dit is wereldwijd de 
strengste norm met focus op sociale en 
 ecologische criteria.

Type certificaat: 
Gold Standard VER, Nr. 886

Doel: 1 miljoen filterinstallaties  
voor schoon drinkwater in heel West-Kenia

Jaarlijkse besparing van circa 2,1 miljoen ton 
CO2-equivalent (CO2e)

Minder ontbossing  
door teruggelopen vraag naar brandhout
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Over klimaatverandering bestaat geen 
twijfel. En er is ook geen twijfel dat 
deze door mensen wordt veroorzaakt. 
Daarover zijn wetenschappers van alle 
disciplines het eens: Het klimaat 
 verandert door de toegenomen 
 concentratie van CO2 en andere 
 broeikasgassen in de atmosfeer. 

Het is niet 5 of 4 voor 12. Het is nu.
De toename van broeikasgassen in de atmosfeer 
 versterkt het broeikaseffect en leidt tot  globale 
 opwarming. De effecten zijn nu al overal zichtbaar: 
 smeltende poolkappen, de stijging van de zeespiegel 
en de toename van extreem weer zijn de bekendste 
 gevolgen. Een  verdere temperatuurstijging leidt zonder 
twijfel tot meer natuurrampen, meer armoede, gebrek 
en sociale crises. Wereldwijd.

Klimaatbescherming kent geen grenzen.
Waar we iets doen voor klimaatbescherming, is niet echt 
belangrijk. Van belang is of een project volgens de 
 richtlijnen van het Kyoto-protocol kan worden 
 beoordeeld als aanvullende maatregel voor klimaat-
bescherming. In landen zoals Nederland en België zijn 
er vrijwel geen gecertificeerde projecten omdat veel 
maatregelen al worden gesubsidieerd of geen extra 
ondersteuning nodig hebben.

In ontwikkelingslanden heeft de gerichte transfer van 
knowhow en technologie grote voordelen. In deze landen 
worden er bijvoorbeeld per geïnvesteerde euro duidelijk 
meer CO2-emissies bespaard dan in geïndustrialiseerde 
landen. En voor het mondiale klimaat maakt het niet uit 
waar CO2-uitstoot wordt voorkomen. Elke ton CO2 minder 
is gunstig voor het klimaat. Wereldwijd.

Projecten voor klimaatbescherming 
moeten voldoen aan inter nationaal 
erkende criteria en normen om te 
worden gecertificeerd. Wij werken bij 
de klimaatneutrale reiniging samen 
met experts van Climate Partner.

ClimatePartner heeft voor ons volledige portfolio 
 schrobmachines de CO2-uitstoot voor het gebruik tijdens 
de hele levensduur berekend. Tenslotte ontstaat 80% van 
de CO2-emissies in de levenscyclus van een reinigings-
machine tijdens het gebruik: door het verbruik van 
stroom, water, reinigingsmiddelen, verbruiksartikelen, 
service enz. Uw bijdrage aan ons project voor klimaat-
bescherming hangt dus direct af van de keuze en het 
aantal van deze machines.

ClimatePartner is in het Duitse taalgebied een vooraan-
staand adviesbureau voor klimaatbescherming dat de 
vereiste TÜV-gecertificeerde IT-infrastructuur voor de 
afhandeling van de CO2-compensatie verzorgt. 
Om het geheel voor u en uw klanten volledig 
 transparant te maken, kan de CO2-compensatie voor 
alle machines via een Tracking-ID online worden gevolgd. 
Zo weet u zeker dat uw CO2-emis sies direct worden 
gecompenseerd.

U kunt inloggen op de website van ClimatePartner  
en elke order online bekijken. U kunt ook de QR-code 
scannen met een smartphone.

Certificaten en labels zorgen voor transparantie  
en identificatie met het ondersteunde project.

ONZE AARDE –  
ONS KLIMAAT.

ONZE PARTNER VOOR  
KLIMAATBESCHERMING.
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We geven u graag advies:

Kärcher B.V.

Brieltjenspolder 38 
4921 PJ Made

Tel +31 76 750 17 50 
Fax +31 76 750 17 51

business@nl.kaercher.com

www.karcher.nl


