
Compenseer ook andere CO2-uitstoot
Niet alleen door auto te rijden, maar ook door het verwarmen van uw 

huis, het maken van een vliegreis en het gebruiken van bepaalde 

producten veroorzaakt u uitstoot van schadelijke broeikasgassen. In 

totaal produceert iedere Nederlander per jaar meer dan elf ton CO2! 

Bijna drie keer zoveel als een Chinees en veel meer dan goed is voor 

de balans in onze atmosfeer. Op onze website www.klimaatneutraal.nl 

kunt u uitrekenen hoe groot uw 'CO2-voetafdruk' is en deze compen-

seren. Ook staan er tips voor het verkleinen van uw voetafdruk. 

Hoe minder u uitstoot, hoe minder u hoeft te compenseren om 

klimaatneutraal te worden!

Uw organisatie klimaatneutraal?
Niet alleen particulieren kunnen bijdragen aan CO2-reductie: Climate 

Neutral Group helpt inmiddels al meer dan vierhonderd organisaties 

bij het verminderen en compenseren van hun CO2-uitstoot. Zo nemen 

deze organisaties verantwoordelijkheid voor de uitstoot die ze 

veroorzaken. Wilt u meer weten over de mogelijkheden in uw 

organisatie? Neemt u dan contact op met een van onze adviseurs.

Climate Neutral Group
Tel: +31 (0)30 232 6 170

Wij werken klimaatneutraal
Climate Neutral Group

info@climateneutralgroup.com
www.klimaatneutraal.nl

U ook?



Waar gaat het geld heen?
Met uw bijdrage financiert Climate Neutral Group duurzame energie- 

projecten die de uitstoot van CO2 voorkomen en de aanplant en 

bescherming van bossen die CO2 opnemen. De wereldwijde ontbossing 

draagt immers voor een belangrijk deel bij aan het broeikasprobleem. 

De CO2-opname of -reductie wordt uitgedrukt in CO2-credits. Elke 

credit staat voor een afname van 1000 kilo CO2. In totaal steunt 

Climate Neutral Group momenteel tien duurzame projecten over de hele 

wereld. Op www.klimaatneutraal.nl vindt u hierover meer informatie.

Hoe weet ik dat mijn geld goed terecht komt?
Climate Neutral Group maakt alleen gebruik van CO2-credits die door 

onafhankelijke organisaties zijn gecertificeerd. Bovendien wordt het 

compensatieproces gecontroleerd door accountants. Daarnaast heeft 

Climate Neutral Group zich aangesloten bij het Convenant Klimaat-

compensatie (www.klimaatcompensatie.nl) en de HIER campagne 

(www.hier.nu). Niet voor niets compenseren organisaties zoals de Tweede 

Kamer, ING, een groot deel van de rijksoverheid en het Wereld Natuur 

Fonds hun CO2-uitstoot via Climate Neutral Group.

Klimaatneutraal rijden?
We hoeven u waarschijnlijk niet meer te vertellen dat autorijden  

schadelijk is voor het klimaat. Of dat u deze schade kunt beperken 

door zuiniger of minder te rijden. Maar wist u ook dat u de resterende 

CO2-uitstoot kunt compenseren door ergens anders dezelfde 

hoeveelheid CO2 te verlagen? Zo neemt u eenvoudig verantwoorde-

lijkheid voor de uitstoot die u veroorzaakt.

Hoe werkt het?
Op onze website www.klimaatneutraal.nl berekent u snel hoeveel CO2 

uw auto per jaar uitstoot en wat het kost om dat te compenseren. De 

gemiddelde Nederlandse auto rijdt 16.000 kilometer per jaar; resulterend 

in een uitstoot van 3 ton CO2. Dit kan gecompenseerd worden voor  

35 euro, dat is nog geen drie euro per maand! Als bewijs ontvangt u 

een persoonlijk certificaat en een sticker voor op uw auto. Zo kunt u 

anderen laten zien dat u klimaatneutraal rijdt en inspireren om uw 

voorbeeld te volgen. 

Start op www.klimaatneutraal.nl


