ZEILCHARTER

MARINUS

In 2009 zijn de certificaten van de GREEN KEY keurmerken voor het eerst uitgedeeld aan charterschepen.
GREEN KEY is een internationaal keurmerk dat staat voor duurzame bedrijfsvoering in de toeristische
sector.
De Marinus heeft direct de hoogst haalbare norm, het keurmerk goud, ontvangen.
De bemanning van de Marinus is trots op het certificaat.
J.Nieuwenhout: “Het betekent dat we goed bezig zijn met het milieu en met onze omgeving.
Wij leven op het water, zijn altijd bezig met weer en wind, varen in een nationaal park en zijn daardoor heel
bewust met het milieu bezig”
Om in het bezit te komen van Green Key moeten we voldoen aan een aantal voorwaarden.
Deze criteria zijn o.a.:
.
.
duurzaam ondernemen.
.
- en waterbesparende maatregelen.
Marinus beschouwt het zoveel mogelijk ontzien van het milieu als gevolg van haar bedrijfsactiviteiten als
één van haar belangrijkste doelstellingen. De beheersing van de milieubelasting en het beperken van de
milieurisico’s zijn zowel een primaire verantwoordelijkheid van het management als van iedere medewerker
van de Marinus.
De zorg voor het milieu zal een structureel onderdeel zijn van en samenhang vertonen met de overige
bedrijfsdoelstellingen. Alle medewerkers verplichten zich hun werkzaamheden uit te voeren in
overeenstemming met de vastgestelde procedures en het daarbij behorende beleid van de onderneming en
dit bovendien te beschouwen als een vanzelfsprekende wijze van handelen.
Het beleid van Marinus is om:
Diensten te leveren die voldoen aan en inspelen op de verwachtingen van de bezoekers.
De bedrijfsvoering op een dusdanige manier uit te voeren, dat het milieu wordt beschermd en dat de
veiligheid en de gezondheid van haar medewerkers, bezoekers, leveranciers en het publiek wordt
gewaarborgd.
Om dit beleid te realiseren neemt Marinus de volgende regels in acht:
Erkennen van het belang van het milieu, indien bedrijfs- en commerciële aangelegenheden aan de orde
zijn.
Voldoen aan de wetten en voorschriften betreffende milieuaangelegenheden.
Opleiden en scholen van elke medewerker, hun verantwoordelijk stellen voor het nakomen van het beleid
en de medewerkers in staat stellen belemmeringen voor continue verbetering van de milieuprestaties uit de
weg te ruimen.
Meten van de vooruitgang op het gebied van milieu door middel van het uitvoeren van een
monitoringsprogramma.
Ten slotte stelt ons bedrijf zich ten doel, als uitvloeisel van het beleid, de productie van (rest)afval te
minimaliseren en een nadelige invloed op de lucht, het water en de bodem als gevolg van het uitvoeren van
de bedrijfsvoering te beperken door middel van een effectief milieuzorgsysteem.
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Marinus verklaart zich minimaal te houden aan de onderstaande gedragen en is hierop aanspreekbaar door
haar gasten:

daarvoor bestemde plaatsen in de haven.
eslagen dat vermenging met bilgewater voorkomen wordt.
roestbikken, etc. wordt afvalmateriaal direct opgevangen/opgezogen en op de juiste wijze afgevoerd.
chipper vermijdt, indien een vuilwatertank aanwezig is, het lozen van vuilwater in een haven (indien
afgiftepunt bereikbaar is).
aantoonbaar te stimuleren.
de motor gebruikt.
rdt waar mogelijk voorkomen.
Op ons schip betekent dit dat wij gebruik maken van:
Gerecycled wc-papier;
Biologische en streekgebonden catering;
Biologisch afbreekbare schoonmaakmiddelen;
Gebruik van monoverpakkingen te beperken;
Afval gescheiden in te leveren;
Onze zeilen ze veel mogelijk en de motor zo min mogelijk te gebruiken;
Ook u kunt een bijdrage leveren! Wij verzoeken u daarom om:
uw eigen toiletpapier, shampoo en zeep thuis te laten en alleen de door ons beschikbaar gestelde
shampoo, schoonmaak producten en toiletpapier te gebruiken ;
afval goed te scheiden in de daarvoor bestemde bakken;
plastic bestek thuis te laten;
bij het boodschappen doen gebruik te maken van de beschikbare vouwkratten en geen
plastictassen te gebruiken.

Tijdens onze tochten varen wij door prachtige, maar ook kwetsbare natuurgebieden. De Oosterschelde is
niet voor niets het Nationaal Park Oosterschelde.
Daarom vinden wij op De Marinus aandacht voor het milieu belangrijk.
Dit laten wij onder andere zien door deel te nemen aan het internationale milieukeurmerk Green Key, het
milieukeurmerk voor recreatieondernemers.
Meer informatie over Green Key vindt u op:
http://www.kmvk.nl/groenesleutel/
http://www.green-key.org/
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