
   

  

 

MVO-VERKLARING City Hotel de Jonge 
 
Wij zijn ons bewust van de invloed van onze bedrijfsactiviteiten op de omgeving en de maatschappij 
en wil hierin zodanig handelen, dat de natuurlijke omgeving ook voor toekomstige generaties 
behouden en beschikbaar blijft. Dit doet wij door duurzaamheid steeds verder te integreren in onze 
bedrijfsprocessen, diensten en producten. 
  
Om dit te realiseren maken we bewuste keuzes en zoeken we een balans tussen mensen, planeet en 
resultaat. Dit is een proces, geen eindbestemming. We zijn continu op zoek naar haalbare stappen 
om deze maatschappelijke verantwoordelijkheid in ons bedrijf vorm te geven. Om dit te bereiken 
geven we uitvoering aan de volgende maatregelen: 
 
 
■ In oktober 2020 heeft City Hotel de Jonge het Green Key certificaat behaald met een gouden 
certificering.  
 

■ Wij blijven op de hoogte van MVO-ontwikkelingen  binnen ons vak en leveren een actieve bijdrage 
aan de overdracht van onze kennis hierover aan onze medewerkers. 

 

■ Wij informeren onze gasten, medewerkers en leveranciers hoe wij maatschappelijk verantwoord 
ondernemen.  

 

■ Wij maken duidelijke afspraken met betrokken partijen over de kwaliteit van onze producten en 
hoe we de kwaliteit bewaken. 

  

■ Wij sponsoren lokale evenementen en/of goede doelen, door bijvoorbeeld het kosteloos 
beschikbaar te stellen van onze zalen, het aanbieden van hotelkamers tegen een gereduceerd tarief 
of het sponsoren van Food & Beverage artikelen.  

 

■ Wij werken continu aan het verminderen van de milieubelasting en het vergroten van het 
duurzame karakter van ons bedrijf. Door actief te streven naar het verminderen van afvalstromen en 
onze verbruiken van gas, water, elektriciteit en fossiele brandstoffen. 

 

■ 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 erkend milieu-  en/of 
duurzaamheids- en/of sociaal keurmerk.  

 

 

 

 

 



   

  
 

 

Wat doet City Hotel de Jonge specifiek aan duurzaamheid?  
 
■ In 2019 is het gehele hotel gerenoveerd, hierbij heeft City Hotel de Jonge het doel gesteld om zo 
zuinig mogelijk met energie om te gaan. Deze doelstelling is met succes behaald. 

 

■ Oude technische systemen zijn tijdens de renovatie vervangen door energiebesparende technische 
systemen. 

 

■ Waterbesparingen van kranen en douches, maximaal verbruik van 9liter per minuut. 

 

■ Gebruik van sensorenkranen op openbare toiletten + het gebruik Dual Flush op alle toiletten. 

 

■ 100% LED verlichting in het hotel. 

 

■ Gebruik van warmtepompen en zonnecollectoren. Bij een tekort aan zonne-energie wordt dit 
aangevuld door de CV ketel.  

 

■ Het minimaliseren van plastic artikelen. 

 

■ Gebruik van duurzame schoonmaakmiddelen. 

 

■ Het gebruik van papier met een duurzaamheidskeurmerk en tevens het minimaliseren van het 
papierverbruik. 

 

■ City Hotel de Jonge heeft een Green Team die zorgdraagt voor de naleving van de afspraken 
rondom MVO.   

 

 
 
 

  


