
Maak groener 
reizen mogelijk!



Amsterdam (AMS)  > Madrid (MAD)        
Details: 0 stop-over, 0,15 ton CO2 -uitstoot 

Amsterdam (AMS)  > Madrid (MAD)         
Details: 1 stop-over, 0,32 ton CO2 -uitstoot via Barcelona

 
Boek nu een GreenSeat        

        ja nee 

Uw stoel op deze vlucht resulteert in 0,55 ton CO2 -uitstoot. Compensatie 
gebeurt via GreenSeat. Meer informatie.

Wat GreenSeat u biedt

Ontdek de mogelijkheden van GreenSeat

De vraag naar duurzaamheid wordt groter. Consumenten zijn kritischer en kijken steeds vaker door een groene bril naar 
hun consumptiegedrag. Ze scheiden hun afval, rijden zuiniger, eten steeds meer biologisch en gaan bewuster om met 
hun energieverbruik. Ook aan vakanties stellen ze groenere eisen. 

Maar liefst 2 op de 3 Nederlanders geeft aan groener te willen reizen! 

GreenSeat biedt uw klanten de mogelijkheid om de CO2-uitstoot van hun reis te compenseren via duurzame klimaat-
projecten in ontwikkelingslanden. Dit zorgt voor minder CO2-uitstoot en verbetert tegelijkertijd ook de leefomstandigheden 
van lokale families. 

Goed voor mens en klimaat!

GreenSeat biedt ook voor u een concrete en positieve mogelijkheid om duurzaam reizen te bevorderen. Zo kunt u 
GreenSeat opnemen in uw duurzaamheidbeleid en gebruik maken van ons communicatie materiaal en campagnes om 
duurzaam reizen en CO2-compensatie onder de aandacht te brengen.

Uit onderzoek van het CBS blijkt dat gemiddeld 45% van de uitstoot bij vakanties veroorzaakt wordt door het vervoer. Of 
het nu gaat om een reis met het vliegtuig, cruise, auto of andere vervoersmiddelen, elke reis is te boeken op een groene 
stoel. Maar ook een hotelovernachting en het lokale eten & drinken kunt u met GreenSeat compenseren.  

O.a. deze reisagenten bieden GreenSeat al met succes aan:

•  De kosten van de GreenSeat optie worden 

opgenomen in de reisfactuur die de klant 

betaalt aan de reisorganisatie. De klant 

betaalt dus alles in één keer. 

• Periodiek wordt het totaalbedrag voor die 

periode verrekend tussen de reisagent 

en GreenSeat.

1. Calculatie van CO2-uitstoot & Compensatie in één klik  

 
Gemakkelijke afhandeling



Maak groener reizen ook voor uw klanten mogelijk!

Het gemak van GreenSeat
De implementatie is snel, eenvoudig en goedkoop; GreenSeat heeft voor iedere organisatie een 
geschikte manier van implementeren door gebruik te maken van beproefde webservices. De kosten van 
implementatie zijn gemiddeld 2% tot 5% van de ticketprijs. Wanneer je binnen Europa vliegt, komt dat 
overeen met de kosten van een kopje koffie op Schiphol. 

Het compenseren is een fluitje van een cent. Uw klant geeft simpelweg met een vinkje aan zijn reis te willen compenseren 
en GreenSeat regelt de rest.  

Vaste prijzen per zone of kilometer
GreenSeat kent vaste prijzen per kilometer, reisdag of zone. Dit is handig voor reizen waarbij de precieuze reisroute niet 
van te voren vastligt zoals bij groepsreizen en pakketreizen. 

Prijzen berekend per afstand
Ook kunt GreenSeat direct per ticket aanbieden. Een XML verbinding berekent dan de uitstoot 
op basis van de IATA codes en rekent deze in uw back office af. Deze geautomatiseerde 
oplossing ontzorgt u volledig. 

Wat GreenSeat u biedt

• Klanten ontvangen een digitaal 

certificaat. Hierin wordt vermeld hoeveel 

huishoudens ze in onze projecten 

toegang hebben gegeven tot duurzame 

energie. 

Wat kost GreenSeat CO2-compensatie?
Hoe verder de reis, hoe meer CO2-uitstoot, hoe meer je 
bijdraagt aan onze duurzame energieprojecten.
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GreenSeat zone 1

GreenSeat zone 2

GreenSeat zone 3

GreenSeat zone 4

naar welke zone 
vlieg je 

heen en weer? 
prijs gemiddelde

CO2-uitstoot
aantal huishoudens dat 

een jaar lang toegang krijgt 
tot duurzame energie

€   4,50

€ 11,50

€ 18,00

€ 26,00

0,53 ton CO2

1,37 ton CO2

2,21 ton CO2

3,16 ton CO2

0,2 huishoudens

0,5 huishoudens

0,9 huishoudens

1,2 huishoudens

Gemakkelijke afhandeling 2. Een tastbare bijdrage Certificaten en projectinformatie

40355

   Jan Jansenheeft 1 ton CO
2 equivalenten gecompenseerd.

Hiermee geeft u via onze projecten 1.01 huishoudens

in ontwikkelingslanden een jaar lang toegang tot duurzame energie.

Dit zorgt voor minder CO
2-uitstoot en is een vooruitgang voor de lokale

bevolking.

René ToetManaging DirectorUtrecht, 07/01/2015

1 ton                1.01 huishoudens   

HOTEL



Uw klanten compenseren hun CO2-uitstoot via duurzame klimaatprojecten in ontwikkelingslanden; Onze diverse 
projecten gaan niet alleen klimaatverandering tegen, maar hebben ook sociale impact. GreenSeat steunt alleen 
onafhankelijk gecertificeerde projecten; u kunt uw reizigers verzekeren dat hun investering op de juiste plek terecht 
komt en daadwerkelijk bijdraagt aan de vermindering van CO2. 

Efficiënte houtskoolovens in Oeganda
De uitstoot van CO2 wordt gereduceerd door efficiënte houtskoolovens in 
Oeganda. Dankzij GreenSeat CO2-compensatie kunnen huishoudens een 
betaalbare oven kopen. Het project ondersteunt daarnaast ondernemers in de 
productontwikkeling, contacten met leveranciers en producenten, maar ook in 
de marketing van de Cookstoves om bewustwording te creëren.

Biogas in Cambodja
Meer dan de helft van de bevolking van Cambodja heeft geen toegang tot gas en 
elektriciteit. Vooral op het platteland is er een tekort aan energie. Biovergisters 
voorzien huishoudens van schone brandstof om te koken en gas voor verlichting. 
Deze voorkomt rook uit de keuken, gezondheidsproblemen worden verminderd 
en het produceert een vruchtbaar, organisch overblijfsel, ‘slurry’, dat gebruikt 
wordt als mest in de landbouw.

Windmolens in India
Dagelijks ademen miljoenen inwoners van India zwaar vervuilde lucht in. 
Een belangrijke oorzaak van de luchtvervuiling is de energieopwekking 
via kolencentrales en de verbranding van hout om te koken. Dankzij onze 
windenergieprojecten in India, worden de lokale huishoudens in vaak afgelegen 
gebieden voorzien van stabiele en schone energie. Ook wordt werkgelegenheid 
gecreëerd en wordt de CO2-uitstoot door vervuilende kolencentrales en 
verbranding van hout gereduceerd.

Partners
GreenSeat is een betrouwbare en ervaren organisatie en is een onderdeel van de social venture Climate Neutral Group. 
Wij zijn lid van ICROA - The International Carbon Reduction en Offset Alliance en B-Corp gecertificeerd. 

Contact 
Wilt u uw klanten ook de mogelijkheid bieden om groener te reizen? 
Neem dan contact op via: 

Telefoon  +31 (0)30 232 6 194  
E-mail  info@greenseat.com  
Website www.greenseat.com

Bezoekadres 
Donkerstraat 19a 
3511 KB Utrecht 

GreenSeat projecten


