
Duurzaam	  inkoopbeleid	  

Overzicht:	  

Jachthaven	  Dellewal	  streeft	  naar	  een	  duurzaam	  inkoopbeleid	  .	  Dit	  doen	  we	  door	  bij	  elke	  aankoop	  

een	  bewuste	  keuze	  te	  maken,	  door	  de	  gehele	  productiecyclus	  van	  groei	  tot	  teruggang	  te	  
onderzoeken	  en	  de	  mogelijkheid	  tot	  fair-‐trade,	  bio-‐gecertificeerde	  en/of	  streekproducten	  te	  
overwegen.	  Bij	  de	  keuzes	  	  betreffende	  	  de	  inkoop	  van	  producten	  houden	  we	  rekening	  met	  het	  effect	  

op	  het	  milieu	  en	  op	  de	  mensheid.	  Hierbij	  kijken	  we	  naar	  elk	  product	  en	  dienst	  op	  zich,	  waardoor	  de	  
keuze	  van	  de	  leveranciers	  en	  de	  producten	  gebaseerd	  is	  op	  wat	  het	  beste	  is	  voor	  de	  omgeving	  en	  het	  
milieu.	  

Beleid:	  

Als	  onderdeel	  van	  ons	  MVO	  beleid	  om	  onze	  omgeving	  een	  gezonder	  en	  beter	  werkklimaat	  te	  maken,	  

streven	  we	  naar	  het	  inkopen	  van	  producten	  en	  materialen	  die	  gecertificeerd	  zijn	  met	  een	  milieu	  
keurmerk	  of	  die	  fair-‐trade,	  recyclebaar,	  bio-‐gecertificeerde,	  energie-‐efficiënt	  of	  streek	  gebonden	  zijn.	  
Ons	  afval	  wordt	  door	  de	  afval	  verwerker	  teruggewonnen	  in	  een	  scheidings-‐en	  bewerkingsinstallatie.	  

Met	  onze	  grootste	  leveranciers	  hebben	  we	  een	  duurzaamheidsverklaring	  ondertekend	  waarin	  we	  
concrete	  afspraken	  hebben	  gemaakt	  	  betreffende	  de	  ontwikkeling	  van	  een	  duurzamer	  beleid	  en	  een	  
duurzame	  samenwerking.	  We	  geven	  de	  voorkeur	  aan	  leveranciers	  die	  een	  duurzaamheidbeleid	  

hebben	  en	  duurzame	  goederen	  leveren.	  

Doel:	  

Het	  doel	  is	  om	  richtlijnen	  in	  kaart	  te	  brengen	  die	  de	  inkoop	  van	  duurzame	  producten	  en	  diensten	  te	  
stimuleren.	  Bij	  de	  inkoop	  van	  producten	  wordt	  naar	  lange	  termijn	  gekeken	  in	  tegenstelling	  tot	  
kostenbesparing	  op	  korte	  termijn.	  Afval	  reductie	  door	  gebruik	  te	  maken	  van	  hergebruikte	  producten.	  

Door	  inkoop	  van	  streekproducten	  	  streven	  we	  naar	  het	  terugbrengen	  van	  de	  CO2	  emissies.	  Lokale	  
leveranciers	  worden	  gevraagd	  ons	  op	  de	  hoogte	  te	  houden	  van	  alternatieve	  producten	  wanneer	  die	  
op	  de	  markt	  komen.	  Het	  uit	  eindelijk	  doel	  is	  om	  samen	  met	  alle	  inwoners	  en	  leveranciers	  in	  2020	  een	  

duurzaam	  Waddeneiland	  te	  zijn.	  

Verantwoordelijk:	  

Eerste	  havenmeester	  

Green	  team	  

Bestuur	  

	  

	  

	  

	  

	  



Inkooprichtlijnen:	  

1:	  	  Schoonmaakmiddelen	  met	  een	  milieukeurmerk	  

2:	  	  Voorkeur	  geven	  aan	  lokale	  leveranciers,	  leveranciers	  die	  duurzame	  goederen	  leveren	  of	  	  

	  	  	  	  	  leveranciers	  met	  wie	  een	  duurzaamheidsverklaring	  is	  ondertekend.	  Door	  het	  ondertekenen	  van	  de	  	  

	  	  	  	  	  duurzaamheidsverklaring	  geeft	  de	  leverancier	  aan	  dat	  hij	  zich	  inzet	  voor	  verantwoord	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  ondernemen	  en	  een	  duurzame	  samenwerking.	  

3:	  	  Informeren	  naar	  duurzame	  bouw	  materialen	  tijdens	  nieuwbouw	  ,	  verbouw	  en/of	  renovatie.	  

4:	  	  Inkoop	  van	  minder	  milieu	  belastend	  papier	  	  met	  een	  milieu	  keurmerk	  zoals	  Milieukeur,	  Blaue	  	  

	  	  	  	  	  	  Engel	  ,Europees	  Ecolabel,	  FSC	  of	  PEFC	  keurmerk	  mits	  deze	  ECF/TCF	  

5:	  	  Beperken	  van	  restafval	  door	  het	  scheiden	  van	  afvalfracties	  zoals:	  

	  	  	  	  	  	  Papier-‐glas-‐verf-‐oliefilters-‐kunststof-‐batterijen	  

6:	  	  Energie	  besparende	  maatregelen	  toepassen	  door	  energie-‐efficiente	  verlichting	  in	  te	  kopen,	  zoals	  

	  	  	  	  	  Led	  en	  T5	  .Tevens	  wordt	  apparatuur	  met	  A-‐Label	  ingekocht.	  

7:	  	  Water	  besparende	  maatregelen	  toepassen	  zoals	  doorstroming	  douches	  max.	  	  6	  	  liter	  per	  minuut	  	  

	  	  	  	  	  en	  doorstroming	  tappunten	  wastafels	  max.	  5	  liter	  per	  minuut.	  

8:	  	  Bij	  aanschaf	  van	  nieuwe	  apparatuur	  wordt	  voorkeur	  gegeven	  aan	  energiezuinige	  en	  	  

	  	  	  	  	  	  waterbesparende	  apparatuur.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  


