
carbonZER0
KOOLSTOFNEUTRALE IT-F INANCIERING MET VOLLEDIGE  KOOLSTOFCOMPENSATIE



Pc’s, laptops en smartphones genereren tonnen broeikasgassen. Naast het verminderen en 
voorkomen van uitstoot, is de compensatie van CO₂-uitstoot een belangrijke stap naar het 
verbeteren van de duurzaamheid van een bedrijf. Met carbonZER0 biedt CHG-MERIDIAN 
een koolstofneutrale IT-financiering aan met volledige CO₂-compensatie.

VIJF REDENEN OM TE KIEZEN VOOR 
carbonZER0



MINIMALISEERT UW 
ECOLOGISCHE VOETAFDRUK

#1
Vrijwillige CO₂-compensatie is al een hele tijd de oplossing voor 
milieubewuste klanten wanneer ze een vlucht boeken. Dankzij carbonZER0 
is het nu mogelijk om hetzelfde te doen voor IT-apparaten. Deze 
financieringsoptie van CHG-MERIDIAN is de eerste die bedrijven de 
mogelijkheid biedt om hun IT-apparaten te financieren op een 
koolstofneutrale manier.

IT-apparaten genereren meer dan twee keer zoveel CO₂-uitstoot als de 
burgerluchtvaart. Omdat broeikasgassen niet volledig kunnen worden 
vermeden bij IT, is de compensatie ervan een belangrijk onderdeel van een 
holistische klimaatbeschermingsstrategie. 

ZOEKT U EEN MANIER OM UW ECOLOGISCHE VOETAFDRUK TE VERBETEREN EN 
ERVOOR TE ZORGEN DAT UW IT-APPARATEN KOOLSTOFNEUTRAAL ZIJN?



ZO EENVOUDIG 
KOOLSTOFNEUTRAAL 

#2
De TÜV-gecertificeerde berekening van de CO₂-uitstoot houdt rekening 
met alle broeikasgassen die vrijkomen tijdens de hele levensduur van uw 
IT-apparaten, van de productie, het transport, tot de gebruiksfase en de 
fase einde levensduur.

Een iPhone 12, bijvoorbeeld, genereert meer dan 80 kg aan broeikasgas-
sen. Gelukkig hoeft u uw uitstoot niet zelf te berekenen: carbonZER0 is 
een uitgebreide optie die u zero-inspanning kost en die een selectie aan 
passende klimaatmitigatieprojecten aanbiedt, voor uitstootcertificaten 
zorgt, en uw koolstofuitstoot bijhoudt. 

WAT IS DE MILIEU-IMPACT VAN EEN SMARTPHONE?
WEET U WAT DE CO2-VOETAFDRUK IS VAN UW IT-INFRASTRUCTUUR?



w

KLEINE BIJDRAGE, 
GROTE IMPACT

#3
Bovendien ontvangt u een schriftelijk bewijs van de bespaarde 
CO₂-uitstoot. Dit certificaat garandeert dat de besparingen alleen 
gebruikt zullen worden om éénmalig CO₂-uitstoot te compenseren.

Aangezien het opgebrachte geld rechtstreeks wordt geïnvesteerd in 
internationaal erkende klimaatmitigatieprojecten, is carbonZER0 meestal 
voordeliger dan vrijwillige CO2-handel. Zo bedragen de extra kosten voor 
het compenseren van de CO₂-uitstoot van een smartphone via carbonZER0 
slechts een paar cent.

HOE WERKT DE VRIJWILLIGE COMPENSATIE VAN UITSTOOT?
EN WAT KOST HET?



ONDERSTEUNEN VAN 
GECERTIFICEERDE 
KLIMAATMITIGATIEPROJECTEN

#4

Wanneer u kiest voor carbonZER0, zorgen wij voor de selectie en  
de opvolging van de projecten. Deze projecten voldoen aan de criteria 
van de “Gold Standard VER (GS VER)”.

De klimaatmitigatieprojecten die worden gesteund door carbonZER0 
staan garant voor duurzame ontwikkeling op het economisch,  
sociaal en ecologisch vlak. Zo steunen wij bijvoorbeeld de productie  
van windenergie in Chili, schoon drinkwater in Sierra Leone en sociale 
microkredieten in India.

KLIMAATMITIGATIE  VEREIST INNOVATIE EN MOET  
TOEGEVOEGDE WAARDE HEBBEN.



MILIEUBESCHERMING ALS 
CONCURRENTIEVOORDEEL

#5

CHG-MERIDIAN biedt al meer dan 40 jaar end-of-life services aan die 
gebaseerd zijn op het duurzame hergebruik van gebruikte IT-apparaten, 
in overeenstemming met de beginselen van de circulaire economie. Met 
carbonZER0 maken we het mogelijk voor onze klanten om hun 
IT-apparaten gedurende de hele levensduur koolstofneutraal te maken. 
Kies voor carbonZER0 en lever een positieve en transparante bijdrage aan 
de klimaatmitigatie.

De onbelemmerde toename van de klimaatverandering vereist een 
heroverweging vanuit ecologisch, economisch en sociaal oogpunt. 
Duurzaamheid en de strijd tegen de klimaatverandering zijn steeds 
belangrijkere factoren geworden voor een succesvolle bedrijfsvoering. 
Het versterken van uw groene imago zal er ook voor zorgen dat de 
aantrekkingskracht van uw bedrijf groter wordt in de war for talent. 

KLANTEN,  INVESTEERDERS EN MEDEWERKERS VRAGEN DUURZAME 
OPLOSSINGEN.



OM MEER TE WETEN TE KOMEN OVER 
CARBONZER0, BEZOEK:

www.chg-mer id ian.n l

http://www.chg-meridian.nl
https://www.xing.com/pages/chg-meridianag/news
https://vimeo.com/chgmeridiangroup
www.linkedin.com/company/chg-meridian
https://www.youtube.com/channel/UCVP4AS33NLmaV5l4KkIfD-w
https://www.chg-meridian.nl/solutions-services0/carbon-neutral-it-leasing.html

