Valkenburg aan de Geul, maandag 27 augustus 2012

Persbericht

Wederom Gouden Green Key voor Camille Oostwegel ChâteauHotels
Vrijdag 24 augustus werd na afloop van de tweejaarlijkse keuring het Gouden Green Key
keurmerk toegekend aan alle drie de Camille Oostwegel ChâteauHotels. De Gouden
Green Key is het hoogst haalbare keurmerk en dit betekent dat naast de verplichte
normen Camille Oostwegel ChâteauHotels & -Restaurants zich extra inzet op het gebied
van milieubescherming.
Green Key
Green Key is een internationaal keurmerk dat staat voor duurzame bedrijfsvoering in de
toeristische sector voor bedrijven in de toerisme- en recreatiebranche die serieus en
controleerbaar bezig zijn met de milieuzorg in het bedrijf. De Green Key staat garant
voor de inzet van de ondernemer om meer aan het milieu te doen dan de wet- en
regelgeving van hem verlangt. Bij bedrijven met een Green Key wordt bewust omgegaan
met het milieu en de natuur, zonder dat dit ten koste gaat van het comfort en de
kwaliteit.
Eisen voor Green Key
Voor het behalen van een Green Key moeten er verschillende milieumaatregelen worden
genomen. Veel van deze maatregelen liggen op het gebied van gas-, water- en
energiebesparing en het scheiden van afval. Naast deze verplichte maatregelen kunnen
er een aantal keuzemaatregelen worden doorgevoerd. Het aantal toegepaste
keuzemaatregelen bepaalt het niveau van de Green Key: brons, zilver of goud.
Goud voor Camille Oostwegel ChâteauHotels & -Restaurants
WinselerHof, Château St. Gerlach en Kruisherenhotel Maastricht hebben allen het gouden
keurmerk behaald. Binnen iedere locatie is er een Green Key coördinator aangesteld die
er samen alles aan hebben gedaan om dit certificaat te behalen. Zij zullen zich tevens
gaan bezig houden met het bekijken van toekomstige maatregelen om nog
milieubewuster te gaan werken. Om goud te behalen hebben de Camille Oostwegel
ChâteauHotels extra punten behaald door het gebruik van zoveel mogelijk
streekproducten, producten uit eigen tuin, het milieubewust inkoopbeleid en het
vervoersmanagement op de locaties.

Noot voor de redactie:
Meer informatie over Green Key kunt u vinden via www.greenkey.nl U kunt tevens contact opnemen met de
Marketing afdeling voor meer informatie, telefoon 043 – 608 89 00 of via e-mail info@chateauhotels.nl.
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