
 

NIEUWSBRIEF RELATIES 
NR 2016-002 CO²  uitstoot 

 

Geachte relatie,  
 
In de huidige maatschappij wordt het voor Flexcorail B.V. steeds belangrijker haar steentje 
bij te dragen aan het milieu. 
 
Duurzaam Ondernemen is bij alle bedrijfsbeslissingen zowel een hoger 
bedrijfsrendement nastreven, als de kansen benutten voor een beter milieu en meer welzijn 
van de medewerkers en de maatschappij. Het gaat om activiteiten die een stap verder gaan 
dan waartoe de wet verplicht; vanuit maatschappelijke betrokkenheid en een 
toekomstgerichte visie. Flexcorail B.V. gaat zich de komende jaren inzetten om kansen te 
benutten voor het besparen van energie, preventief scheiden van afval en het terugdringen 
van de CO² uitstoot. Wij zullen ons gaan inzetten binnen al onze mogelijkheden om de 
milieuzorg goed te integreren binnen onze bedrijfsactiviteiten  
 
Flexcorail B.V. wil gaan certificeren voor de CO²  prestatieladder. Wij streven er naar de 
komende week een zo hoog mogelijk resultaat te kunnen behalen 
 
Buiten een aantal interne maatregelen streeft Flexcorail ernaar om haar streven in CO² 
reductie duidelijk te maken voor de buitenwereld. Op onze websites zullen geregeld updates 
verschijnen waarin wij onze vorderingen kenbaar maken en de wijze waarop wij dit willen of 
hebben gerealiseerd. 
 
Echter Flexcorail kan dit uiteraard niet helemaal alleen en daarom doen wij een beroep op u 
als relatie om hieraan mee te willen werken. 
 
Een van de aspecten is de digitalisering van zowel de inkoop opdrachten, aanvragen en 
facturatie als overige correspondentie. Wij vragen u als relatie eraan mee te willen werken 
om zoveel mogelijk digitaal aan te leveren zodat de stroom aan gebruikt papier en dus ook 
afval kan worden gereduceerd tot een minimum. 
 
Uiteraard is elke input op verbetering vanuit uw organisatie natuurlijk welkom, Flexcorail B.V. 
is nog onervaren en hoopt te mogen putten uit uw ervaring op het gebied van CO²  reductie. 
 
Flexcorail B.V. dankt u bij voorbaat voor uw medewerking om samen met ons tot een 
schoner milieu te komen. 
 

Email voor  inkoop opdrachten, aanvragen en facturatie   administratie@flexcorail.nl 
 
 
Beverwijk, 21 april 2016 
 
Wilco Verschoor 
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