Werkt u in de koude-, klimaat- of warmtepomp-sector, of
gebruikt u apparatuur uit deze sectoren voor uw bedrijf?
En wilt u de impact van uw bedrijf zo klimaatvriendelijk
mogelijk maken?
Met natuurlijke koudemiddelen kunt u daadwerkelijk een
verschil maken!

SLUIT U AAN!
Vereniging Refrigerants, Naturally! stimuleert klimaatneutrale en duurzame
verwarming en koeling. De vereniging bestaat uit een groeiende groep
bedrijven, niet-gouvernementele organisaties (NGO’s), verenigingen, instituten
en individuele leden, die het doel van de vereniging onderschrijven en
uitdragen. Ook u kunt deelnemen!
VOORDEEL VOOR LEDEN
Onze leden zijn voorlopers en innovatieve bedrijven en organisaties uit de
koude-, klimaat- en warmtepomp-sector. Alle leden dragen actief bij aan:
•	gezamenlijke marktontwikkeling en promotie van (apparatuur met)
natuurlijke koudemiddelen;
•	het delen van informatie en het initiëren van, en deelnemen aan projecten;
•	belangenbehartiging voor natuurlijke koudemiddelen door positieve
nationale en internationale regelgeving en standaardisatie;
•	informatie-uitwisseling over nieuwe en te verwachten (wettelijke)
voorschriften;
•	het delen van hulpmiddelen en ‘best practices’ om marktkansen te
ondersteunen;
• het samen optrekken bij belangrijke evenementen;
•	het ontwikkelen en toegankelijk maken van wetenschappelijke kennis
om te innoveren met natuurlijke koudemiddelen.

René van Gerwen,
bestuur knvvk & young cool

“We willen leren van anderen en ook onze ervaringen met anderen delen. Krachtenbundeling is
namelijk essentieel voor het versnellen van het wereldwijde gebruik van natuurlijke koudemiddelen.
Daarmee gaan we de strijd aan tegen klimaatverandering!”

WAAROM NATUURLIJKE KOUDEMIDDELEN?
Natuurlijke koudemiddelen komen van nature in ons ecosysteem voor, met name
kooldioxide, koolwaterstoffen en ammoniak. Dit in tegenstelling tot synthetische
koudemiddelen: door de mens ontwikkelde gehalogeneerde stoffen (met fluor).
Door natuurlijke koudemiddelen te gebruiken, zet u een forse stap richting een
daadwerkelijke CO2-neutrale en duurzame oplossing voor klimatiseren, koelen en
verwarmen. Natuurlijke koudemiddelen zorgen voor:
• minimale impact op klimaat en milieu;
• g
 oedkopere en beter voorspelbare levensduurkosten dan vergelijkbare
synthetische koudemiddelen;
• s tabiele beschikbaarheid en bruikbaarheid, waarmee tevens aan alle
huidige en toekomstige wetgeving wordt voldaan.
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Refrigerants, Naturally! zoekt
actief contact met het bedrijfs
leven, politieke besluitvormers,
NGO’s en andere partijen die ons
doel ondersteunen en marktkansen helpen benutten. Word ook
lid! Daarmee versterkt u onze
gezamenlijke, wereldwijde
krachtenbundeling. In Nederland
zijn STEK (Stichting Emissiepreventie Koudetechniek) en de
knvvk & young cool (Koninklijke
Nederlandse Vereniging voor
Koude) de voortrekkers.

WIE ZIJN WIJ?
• Refrigerants Naturally is een erkende non-profit organisatie (opererend
onder Duitse wetgeving). Alle inkomsten worden besteed aan de gezamenlijke
doelstelling. Toonaangevende bedrijven en organisaties in de koude-, klimaat- en
warmtepomp-sector vormen het bestuur van deze wereldwijde samenwerking.
• D
 e vereniging startte al in 2004; initiatiefnemers waren destijds Unilever,
CocaCola en McDonalds, ondersteund door Greenpeace en het Milieubureau van
de Verenigde Naties. Later traden PepsiCo, Carlsberg, IKEA en Red Bull toe. In 2017
was hun doel bereikt: op hun verkooplocaties werd voor de apparatuur 100%
natuurlijke koudemiddelen gebruikt.
• M
 et de huidige doorstart heeft de vereniging een ruimer doel: we willen de
hele koude-, klimaat- en warmtepomp-sector transformeren in een
toekomstbestendige en CO2-neutrale sector.
MEER INFO & CONTACT
Meer informatie over lidmaatschap, natuurlijke koudemiddelen en onze
activiteiten vindt u op: www.refrigerantsnaturally.com
U kunt ons bereiken per e-mail:, info@refrigerantsnaturally.org (voertaal is Engels),
of via de Nederlandse leden: info@STEK.nl en info@knvvkyoungcool.nl.

Dietram Oppelt,
managing director HEAT GmbH

“We hebben geen tijd te verliezen om de transitie naar natuurlijk koudemiddelen te
maken. Met deze middelen kunnen we duurzaam verwarmen en koelen, terwijl we
comfortabel kunnen blijven leven. Bovenal verminderen we zo klimaat- en milieuschade!”

