Travel

UNIGLOBE TRAVEL
EN GREENTRIPPER
Give Back to nature

UNIGLOBE Travel en Greentripper werken samen om de impact
van corporate travel op het klimaat te compenseren door middel
van concrete en doeltreffende oplossingen. Deze samenwerking
maakt het voor jou mogelijk om de klimaatimpact van jouw
zakenreizen te meten en te compenseren.

Concreet
stappenplan naar
een beter klimaat
Je kan vanaf nu beslissen om de CO2-uitstoot van je reizen te
compenseren. Indien je dit wenst dan zorgt UNIGLOBE Travel in
samenwerking met Greentripper voor een vlotte, efficiënte en
daadkrachtige afhandeling. Hiertoe werd de CO2-calculator van
Greentripper al aan de reserveringstool van UNIGLOBE gekoppeld
zodat vlieg- en treinreizen gecompenseerd worden.

Greentripper berekent de CO2-uitstoot
van je zakenreizen met behulp van
een calculator die gebaseerd is op de
internationaal erkende Bilan Carbone®
methode.

Als je beslist om de zakenreizen van
jouw bedrijf te compenseren, wordt de
compensatieprijs aangerekend bij je
boeking. UNIGLOBE zal dit factureren.

Deze fondsen worden gebruikt om
ontbossing te voorkomen via het CO2reductieproject in Ghana. Met jouw bijdrage
wordt een CO2-verlaging in dit project
gerealiseerd die gelijk is aan de CO2-uitstoot
van jouw reis. Zonder jouw bijdrage zou
deze verlaging niet plaatsvinden.

Efficiënte
kookfornuizen
in Ghana
De belangrijkste kookbrandstof voor gezinnen in stedelijk en
semi-stedelijk Ghana is houtskool, gemaakt van overwegend
niet-hernieuwbaar hout, op basis van inefficiënte productie- en
gebruiksmethoden.
Uw CO2-compensatie bijdrage wordt gebruikt voor de productie en verkoop van efficiëntere kookfornuizen, ter vervangen
van koken op open vuur. Zo wordt de ontbossing in Ghana
tegengegaan en wordt het vrijkomen van verontreinigende en
schadelijke stoffen tijdens het koken sterk gereduceerd, met
een betere algemene gezondheid tot gevolg.
Deze efficiënte kachels verminderen het houtskool verbruik
met ongeveer 30% dankzij een verbrandingskamer die zwaar
geïsoleerd is met keramische voering. De gemiddelde levensduur van de kachel wordt conservatief ingeschat op minstens 3
jaar en kan mits goed gebruik nog meerdere jaren meegaan.
Dit project draagt voornamelijk bij aan 3 problematieken:
• Vermindering van CO2-uitstoot
• Vermindering van houtkap
• Betere levensomstandigheden

Dit klimaatproject wordt extern
gecontroleerd en voldoet aan de
strengste eisen. Het project in Ghana
wordt gecertificeerd door Gold Standard
en Greentripper wordt gecontroleerd
door Forum Ethibel, een onafhankelijk
en internationaal erkend bureau.

Indien je als corporate klant
je vluchten en treinreizen
via UNIGLOBE reserveert,
kan je ook aanspraak maken
op het “CO2-Neutral Travel”
label van CO2logic. Dit label
wordt gecontroleerd en

Greentripper & CO2Logic certify that

Naam Klant
is conscious of the carbon dioxide emitted by his/her travels
and has offset

15 Tonne(s) of CO2

gecertificeerd door Vinçotte.

This positive contribution allowed to support the climate project(s)
Gold Standard Cookstove project

Guarantee
Individual transaction certificate N°XXXXXXXX
Greentripper and CO2logic commit themselves to use your contribution to
compensate the
above mentioned emissions. This certificate proves the offset of those
emissions and that this reduction is specifically and uniquely attributed
to this certificate. All our greenhouse gas reduction projects adhere to
strict selection criteria.

For more information, please contact us
E-mail: info@greentripper.org

Je ontvangt jaarlijks een
certificaat met jouw naam en de
gecompenseerde uitstoot voorzien
van een uniek en individueel
transactiecertificaat nummer.

Meer informatie:
greentripper.org
www.uniglobe.be/duurzaam-reizen-door-co2-compensatie
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