
Ontdek hoe u GreenSeat gemakkelijk 
en snel aanbiedt aan uw reizigers!



De reiswereld heeft de sleutel in handen voor een enorme sprong in het verduurzamen van de branche, maak het uw 

klant dus gemakkelijk met GreenSeat.

De voordelen van GreenSeat op een rij: 
•  Hoge conversie. Bij reisagenten waar nu de GreenSeat optie wordt aangeboden in het boekingsformulier loopt de 

conversie op tot wel 30% van het totale aantal boekingen. 

•  Positieve, groene optie. U biedt uw klanten handelingsperspectief waardoor uw klant gemakkelijk, vrijwillig, kunnen 

bijdragen.

•  Gezamenlijke communicatie. GreenSeat heeft teksten, foto’s en filmpjes beschikbaar waardoor de projecten en de 

bijdrage van uw klanten tastbaar wordt. Daarnaast behoren gezamenlijke acties tot de mogelijkheden.

•  Tastbare, aansprekende projecten. Uw klanten geven concreet huishoudens in ontwikkelingslanden toegang tot 

duurzame energie. Ze gaan dus niet alleen klimaatverandering tegen, ze helpen ook de levensomstandigheden van de 

lokale families te verbeteren.

•  Beperkte investering. De kosten van implementatie zijn beperkt door gebruik te maken van beproefde webservices 

en andere systemen van GreenSeat.

•  Betrouwbare en ervaren partij. GreenSeat is onderdeel van Climate Neutral Group, marktleider op het gebied van 

klimaatneutraliteit en al meer dan 10 jaar actief.

 

Deze reisagenten bieden GreenSeat al met succes aan in de boekingsprocedure:

Maakt uw reisorganisatie groener 

reizen mogelijk?

Klimaatverandering is een thema dat steeds meer mensen en bedrijven bezighoudt. Ook in de reiswereld zet 
de duurzame trend door: er is veel aandacht voor duurzaamheid en, in het bijzonder, voor de impact van reizen 
op het klimaat. Bij reizigers groeit dan ook de behoefte aan handelingsperspectief om groener te kunnen 
reizen. Dit kan door te kiezen voor het groenste vervoersmiddel waar mogelijk en compensatie van het restant. 
GreenSeat helpt u om uw klanten gemakkelijk een groene stoel aan te bieden door de optie op te nemen in uw 
(online) boekingsprocedure. Via GreenSeat geven uw klanten  huishoudens in ontwikkelingslanden toegang 
tot duurzame energie door de CO2-uitstoot van hun reis te compenseren. Hiermee gaan ze klimaatverandering 
tegen en zorgen ze voor een verbetering van de leefomstandigheden voor lokale families. Door GreenSeat aan 
te bieden maakt uw reisorganisatie dus groener reizen mogelijk! 



Wat uw klanten willen:      Wat GreenSeat u biedt: 
1. Inzicht in klimaatimpact     1. Calculatie van  CO2-uitstoot

2. Compensatie in één klik     2. Gemakkelijke afhandeling

3. Een tastbare bijdrage       3. Certificaten en projectinformatie

GreenSeat gemakkelijk opnemen in uw 

boekingsprocedure

Met het aanbieden van de GreenSeat optie komt u tegemoet aan de wens van veel reizigers om hun steentje 
bij te dragen aan het tegengaan van klimaatverandering. Met deze extra service kunnen uw klanten met één 
simpele muisklik de CO2-uitstoot van hun reis compenseren. Het maakt daarbij niet uit of het gaat om een 
reis met het vliegtuig, auto of andere vervoersmiddelen, elke reis kan dus op een groene stoel. Omdat het 
een keuze betreft heeft deze optie geen invloed op uw basis prijsstelling. De kosten van implementatie zijn 
daarnaast relatief beperkt en implementatie kan binnen een week worden gerealiseerd.

Amsterdam (AMS)  > Madrid (MAD)         € 120,00
Details: 0 stop-over, 0,35 ton CO2 -uitstoot 

Amsterdam (AMS)  > Madrid (MAD)         € 115,00
Details: 1 stop-over, 0,35 ton CO2 -uitstoot
 
Amsterdam (AMS)  > Madrid (MAD)         € 140,00
Details: 1 stop-over, 0,50 ton CO2 -uitstoot
 
Amsterdam (AMS)  > Madrid (MAD)         € 110,00
Details: 1stop-over, 0,51 ton CO2 -uitstoot

Wilt u een reisverzekering?           €    0,00
        ja           nee 

Boek nu een GreenSeat        €    3,50
        ja           nee 
Uw stoel op deze vlucht resulteert in 0,90 ton  
CO2 -uitstoot. Compensatie gebeurt via 
GreenSeat. Meer informatie.
 
TOTAL                                          
Totale reissom         € 123,50

• Klanten ontvangen een digitaal certificaat 

waarop wordt vermeld hoeveel huishoudens ze 

in onze projecten toegang hebben gegeven tot 

duurzame energie. 

• GreenSeat webservice (XML) voor het real-time 

verzenden van GreenSeat certificaten. 

• 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. 

•  GreenSeat webservice (XML) voor calculatie van 

de CO2-uitstoot op basis van de daadwerkelijke 

reisafstand en vervoersmiddel. 

•  Of maak gebruik van het GreenSeat zonemodel 

voor o.a. vliegen en auto waardoor (0ffline) 

gewerkt kan worden met een vaste prijsstelling. 

[Geef tekst op]  
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Mr Martin 
 heeft in 2011 2,34 ton CO2-equivalenten gecompenseerd.  

Hiermee geeft u via onze projecten x huishoudens in 

ontwikkelingslanden een jaar lang toegang tot duurzame energie.  

Dit zorgt voor minder CO2-uitstoot en is tegelijkertijd een vooruitgang 

voor de lokale bevolking.  

Ton CO2 
Huishoudens 

René Toet 
Managing Director GreenSeat Utrecht, datum 



Door projecten te steunen die ervoor zorgen dat er minder broeikasgassen worden uitgestoten zorgt uw klant 
dat de hoeveelheid broeikasgassen in de wereld niet toeneemt. Wanneer uw klant evenveel bijdraagt aan 
de reductie van uitstoot als de reis aan uitstoot heeft veroorzaakt, dan is de reis volledig gecompenseerd. 
Via GreenSeat geven uw klanten huishoudens in ontwikkelingslanden toegang tot duurzame energie door 
de CO2-uitstoot van hun reis te compenseren. Hiermee gaan ze klimaatverandering tegen en zorgen ze 
voor een verbetering van de leefomstandigheden voor lokale families. GreenSeat steunt twee projecten die 
gecertificeerd zijn conform de strengste internationale standaarden: Gold Standard & VCS. 

Biogas in Cambodja
Veel Cambodjanen hebben geen toegang tot gas en elektriciteit. Met name in de 

landelijke gebieden bereiden gezinnen hun maaltijden boven een ongezond, rokend 

houtvuur. GreenSeat plaatst kleine biovergisters die biogas maken van de mest 

van hun eigen koeien en varkens. Zo worden deze huishoudens voorzien van een 

goedkope brandstof om mee te koken die geen gezondheidsproblemen veroorzaakt, 

waarvoor geen bomen moeten worden gekapt en een vruchtbare, organische mest, 

‘slurry’, produceert dat lokaal gebruikt wordt in de landbouw.  

Windmolens in India
Elektriciteit in de Indiase regio Karnataka is slechts sporadisch beschikbaar en 

veelal opgewekt met fossiele brandstof. Door toegang te krijgen tot betrouwbare 

duurzame energie gebruikenmensen minder of geen hout meer om te koken. 

Deze kleine verandering betekent dat families thuis minder vieze rook inademen 

en dat op regionaal niveau de luchtkwaliteit verbeterd. Minder houtgebruik zorgt 

er daarnaast voor dat waardevolle bossen niet worden gekapt en er minder 

bodemerosie is.

Partners
GreenSeat is, als onderdeel van Climate Neutral Group, lid van ICROA en steunt 

enkel met VCS en Gold Standard gecertificeerde projecten.

Contact 
Wilt u de stap zetten om de GreenSeat optie aan te bieden aan uw klanten? Neem dan contact met ons op. Wij komen 

graag bij u langs om de kansen met u te bespreken. 

 

Telefoon  +31 (0)30 232 6 170 
Fax +31 (0)30 232 6 180 
E-mail  info@greenseat.com  
Website www.greenseat.com

Bezoekadres Donkerstraat 19a 
 3511 KB Utrecht 
Postadres  Postbus 19110 
 3501 DC Utrecht

GreenSeat projecten


