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1 | Inleiding en verantwoording  

In het kader van het behalen van niveau 5 op de CO2-Prestatieladder voert Huybens 

Haarlem een analyse uit van een GHG (Green House Gas) genererende keten. Dit 

document beschrijft de ketenanalyse van Project Openbare Ruimte Hotel RAI.  

1.1. Activiteiten Huybens Haarlem  

Huybens Haarlem is een regionaal werkend handels- en aannemersbedrijf op het gebied 

van grond-, weg- en waterbouw. Ons bedrijf geeft advies en voert complete werken uit 

op het gebied van nieuwbouw en onderhoud van complete boven- en ondergrondse 

infrastructuur.  

 

Huybens Haarlem is gespecialiseerd in riool- en grondwerkzaamheden, rioolinspectie en 

riool ontstopping, bestratingen en grondsaneringen en voert deze uit voor een groot 

scala aan opdrachtgevers zoals gemeenten, waterschappen, havenbedrijven, 

grootwinkelbedrijven, bouwbedrijven, woningbouwverenigingen, industrie, scholen, 

VVE’s en projectontwikkelaars. 

 

1.2. Wat is een ketenanalyse 

Een ketenanalyse houdt in dat van een bepaald product of dienst de CO2-uitstoot wordt 

berekend van de gehele keten. Met de gehele keten wordt de gehele levenscyclus van 

het product bedoeld: van winning van de grondstof tot en met het einde van de 

levensduur. 

1.3. Doel van de ketenanalyse 

De belangrijkste doelstelling voor het uitvoeren van deze ketenanalyse is het 

identificeren van CO2-reductiekansen, het definiëren van reductiedoelstellingen en het 

monitoren van de voortgang. 

Op basis van het inzicht in de scope 3 emissies en de ketenanalyse wordt een 

reductiedoelstelling geformuleerd. Binnen het energiemanagementsysteem dat is 

ingevoerd wordt actief gestuurd op het reduceren van de scope 3 emissies. 

Het verstrekken van informatie aan partners binnen de eigen keten en sectorgenoten die 

onderdeel zijn van een vergelijkbare keten van activiteiten is hier nadrukkelijk onderdeel 

van. Huybens Haarlem zal op basis van deze ketenanalyse stappen ondernemen om 

partners binnen de eigen keten te betrekken bij het behalen van de 

reductiedoelstellingen.  
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1.4. Verklaring ambitieniveau 

Huybens Haarlem heeft een score behaald van B-vooruitstrevend volgens de SKAO-

maatregelenlijst. Vergeleken met sectorgenoten ligt de algehele reductiedoelstelling 

redelijk gelijk tot hoger. Certificering op niveau 5 van de CO2-Prestatieladder is hierdoor 

een logische vervolgstap in het geheel.  

1.5. Leeswijzer 

In dit rapport presenteert Huybens Haarlem de ketenanalyse van Project Openbare 

Ruimte Hotel RAI. De opbouw van het rapport is als volgt: 

• Hoofdstuk 2: Scope 3 emissies & keuze ketenanalyse 
• Hoofdstuk 3: Identificeren van schakels in de keten 

• Hoofdstuk 4: Kwantificeren van de emissies 

• Hoofdstuk 5: Reductiemogelijkheden 
• Hoofdstuk 6: Bronvermelding 
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2 | Scope 3 & keuze ketenanalyses 

Om te bepalen waarover een ketenanalyse kan worden uitgevoerd, is er door Huybens 

Haarlem bekeken op welke Product-Markt Combinaties zij het meeste invloed heeft om 

de CO2-uitstoot te beperken.  

2.1. Selectie ketens voor analyse 

Huybens Haarlem zal conform de voorschriften van de CO2-Prestatieladder 3.1 uit de top 

twee een emissiebron moeten kiezen om een ketenanalyse over op te stellen. De top 

twee betreft: 

✓ Straatwerk - Overheid 

✓ Riolering - Overheid 

Door Huybens Haarlem is gekozen om één ketenanalyse te maken van een product uit 

de categorie “Straatwerk - overheid”. Deze categorie biedt namelijk de beste 

mogelijkheid om de CO2-uitstoot te beïnvloeden en is daarnaast ook binnen de 

werkzaamheden en omzet van Huybens Haarlem het dominantst.  

2.2. Scope ketenanalyse 

De ketenanalyse gaat in op een gemiddeld project dat Huybens Haarlem uitvoert voor 

Gemeente Amsterdam als opdrachtgever. Het gekozen project (Openbare Ruimte Hotel 

RAI) is hierdoor representatief voor meerdere projecten uitgevoerd door Huybens 

Haarlem, het bevat namelijk zowel bestratingswerkzaamheden als werkzaamheden op 

het gebied van infrastructuur(waterleidingen) Dit is een combinatie die vaker voorkomt. 

De werkzaamheden hebben in 2019 plaatsgevonden. Het project is in december 2019 

opgeleverd. 

Het project is geanalyseerd op haar huidige status binnen verschillende van toepassing 

zijnde scope 3 aspecten: Leveranciers, brandstofverbruik, afvalstromen en transport. 

Voor ieder van deze onderdelen is de bijbehorende CO2-emissie in kaart gebracht.  

2.3. Primaire & Secundaire data 

In deze ketenanalyse wordt gebruik gemaakt van primaire data aangeleverd door 

Huybens Haarlem (Tabel 1).  

 Verdeling Primaire en Secundaire data 

Primaire data Inkooplijsten, afvalrapportages, overzicht 

werkzaamheden project Openbare Ruimte Hotel RAI.  
Tabel 1: Toelichting bronnen dataverzameling 

2.4. Allocatie data 

Er wordt geen gebruik gemaakt van allocatie van data. 
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3 | Identificeren van schakels in de keten 

De bedrijfsactiviteiten van Huybens Haarlem zijn onderdeel van een keten van 

activiteiten. Zo moeten materialen die worden ingekocht eerst geproduceerd worden 

(upstream) en gaat het transporteren, gebruik en verwerken van opgeleverde 

“producten” of “werken” ook gepaard met energiegebruik en emissies (downstream). 

Wanneer we het rioleringswerk als centrale dienst stellen binnen het project Openbare 

Ruimte Hotel RAI, bestaat de keten uit bovenstaande ketenstappen (Figuur 1). 

Ketenstappen  

 

 

 

 

 

Het figuur weergeeft de diverse fasen in de keten van het project Openbare Ruimte Hotel 

RAI. Hieronder worden deze stappen omschreven. 

Inkoop grondstoffen, diensten: Voor het uitvoeren van het werk zijn grondstoffen, 

diensten en mankracht nodig. De grondstoffen en diensten worden ingekocht bij 

verscheidene leveranciers en worden door (ingehuurde) leveranciers getransporteerd 

naar de projectlocatie. Voor de berekening wordt 80% van de inkooplijst omgerekend 

naar CO2-uitstoot.  

Transport (upstream): Het transport van ingekochte goederen wordt meegenomen als 

scope 3 emissie. Wanneer goederen zelf getransporteerd zouden worden, met 

bedrijfswagens, zou de bijhorende uitstoot wel in de keten vallen. Echter valt het in dat 

geval niet onder scope 3, aangezien het dan om emissie van het eigen wagenpark gaat 

(scope 1).   

Woon-werkverkeer (personeel): Het personeel, de mankracht, reist van woonadres 

naar werkadres om deel te kunnen nemen aan de werkzaamheden. Daar komt ook CO2 

bij vrij. De emissie van dit woon-werk verkeer valt ook onder het project, echter vindt dit 

plaats met bedrijfswagens rijdend op brandstof. Dit brandstofverbruik is al opgenomen in 

scope 1 en valt hierdoor niet in scope 3. Het woon-werkverkeer van ingehuurde 

bedrijven en diensten is al meegenomen en berekend binnen het onderdeel inkoop 

(leveranciers). Een apart ketenonderdeel ‘woon-werkverkeer’ is daarom niet opgenomen 

in de berekeningen. 

 

Inkoop 

grondstoffen 
Uitvoering 
project: 

bewerking en 
omzetting 

grondstoffen naar 

product 
Personeel: 

mobiliteitsbewegingen 

Afvalstromen 

& verwerking 

T T 

T: Transport 

Figuur 1: Ketenstappen project Openbare Ruimte Hotel RAI 
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Uitvoering project: In de werkzaamheden behorend bij deze ketenstap vallen de 

werkzaamheden zoals deze uitgevoerd worden door Huybens Haarlem. Emissie die 

ontstaat uit het gebruik van bedrijfsmiddelen en ingehuurde machines bepaalt in deze 

ketenstap vooral de uitstoot. Emissie veroorzaakt door gebruik van eigen 

bedrijfsmiddelen valt onder scope 1. De emissie veroorzaakt door ingehuurde machines, 

inclusief liters, valt onder scope 3.   

Afvalstromen: De afvalstromen die bij het project overgebleven zijn, worden in kaart 

gebracht op basis van de hoeveelheden. Afvalstromen die te verwachten zijn bij deze 

werkzaamheden zijn vervuilde grond, puin en eventueel verpakkingsmateriaal 

(kunststoffen). Deze worden vervolgens opgehaald en door de afvalverwerker 

getransporteerd vanaf de projectlocatie.  

Ketenpartners 

Binnen de keten van het project Openbare Ruimte Hotel RAI kunnen een aantal 

ketenpartners aangewezen worden(Tabel 2). Hierin gaat het met name om leveranciers 

van grondstoffen, goederen en diensten. De opdrachtgever, Gemeente Amsterdam, kan 

ook als ketenpartner gezien worden vanwege haar rol en specifiek vanwege eventuele 

vereisten in de aanbesteding van de opdracht. Deze werken immers door op de 

werkwijze en mogelijkheden met betrekking tot CO2-reductie van Huybens Haarlem. Tot 

slot behoren twee afvalverwerkers ook tot de ketenpartners. Zij zijn verantwoordelijk 

voor zowel het transport als de verwerking van afvalstromen.  

Ketenpartner Soort ketenpartner 

Leveranciers 

(Ballast, Boogaart. Hink, zie 

leverancierslijst) 

Leveranciers grondstoffen (zand, betonmortel, 

PVC, graszaad) 

Transporteurs 

(B&S, H&B, Infranology, zie 

tabel 5) 

Transport van benodigde materialen en afval 

Transport en 

afvalverwerkingsorganisaties 

Afvalverwerking, inclusief transport 

Gemeente Amsterdam Opdrachtgever 

Tabel 2: Ketenpartners Huybens Haarlem 
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4 | Kwantificering van ketenschakels   

Op basis van de beschrijving van de keten zoals weergegeven in hoofdstuk 3 is per 

ketenstap bepaald hoeveel CO2 wordt uitgestoten tijdens de diverse fasen van de keten. 

Elke paragraaf beschrijft een onderdeel van de keten en de bijbehorende CO2-uitstoot. 

In totaal is er binnen het project Openbare Ruimte Hotel RAI 239,89 ton CO2 uitgestoten 

in scope 3.  

Inkoop grondstoffen en diensten 

De inkoop van grondstoffen, goederen en diensten levert binnen het project een totale 

CO2-uitstoot van 128,83 ton op. Deze emissie wordt met name veroorzaakt door de 

inhuur van onderaannemers(80,4 ton CO2), de inkoop van asfalt en de inhuur van 

machines. Onderstaande tabel(3) illustreert te berekeningswijze. Door de 

inkoopbedragen te vermenigvuldigen met conversiefactoren(Defra, 2012) die het best 

aansloten bij het producttype, is per inkoopstroom de uitstoot berekend.  

 

Tabel 3: Uitstootberekeningen gebaseerd op inkoopstromen. 

Uitvoering projectwerkzaamheden (brandstofverbruik machines) 

De machines die in worden gezet gedurende de uitvoering van de 

bestratingswerkzaamheden zijn deels ingehuurd en deels in eigen beheer. Samen 

veroorzaakt het brandstofverbruik van de gebruikte machines een uitstoot van 29,26 ton 

CO2. Hierbij zijn de draaiuren van de machines verrekend met het gemiddeld verbruik 

per uur voor ieder soort materieel. Voor de auto’s (vrachtwagens) is dit gemiddeld 

verbruik verrekend met de gereden kilometers. Dit gaf uiteindelijk een totaal van 9058,4 

verbruikte liters diesel. Dit brandstofverbruik maal de conversiefactor van 3230 gram CO2 

per liter diesel leidde tot eerdergenoemde totale CO2 uitstoot.   

Afvalstromen 

De afvalstromen binnen het project zorgen voor een CO2-uitstoot van 81,15 ton. Zoals 

zichtbaar in Tabel 4, wordt het overgrote deel hiervan veroorzaakt door de afvalstroom 

betonpuin. De uitstoot is berekend door de hoeveelheid(ton) per afvalstroom te 

vermenigvuldigen met de best passende conversiefactor (Shanks, 2012) bij de 

desbetreffende categorie.  

Soort afval 

hoeveelheid 

(ton) 

Conversiefactor 

(kg/ton) 

CO2 

(ton)   

Asfaltpuin schoon 112,98 18 2,03   
Asfaltpuin 

teerhoudend 5,82 18 0,10   

Bouw- en 
sloopafval 16,16 190 3,07   

Betonpuin 371,82 190 70,65   
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Mengpuin 12,7 190 2,41  

Tuinvuil 85,32 20,9 1,78  

Stobben 1,32 20,8 0,03  

Hout 

(ongesorteerd) 0,56 561 0,31  

Gemengd puin 169,8 0,8 0,14  

Funderingspuin 782,7 0,8 0,63  

    Totaal 81,15 ton CO2 

Tabel 4: Uitstootberekeningen van afvalstromen 

Transport upstream  

Transport veroorzaakt in totaal 0,65 ton CO2. Al het transport van goederen en diensten 

wordt uitgevoerd door ingehuurde bedrijven. Hierdoor vindt de volledige uitstoot voor 

transport plaats in scope 3. Voor iedere vorm van transport is de afstand in kilometers 

vermenigvuldigd met het aantal leveringen. Aangezien er met eenzelfde type transport 

gereden is, volgens de categorieën van CO2-emissiefactoren.nl, is het gereden aantal 

kilometers voor ieder transporttype vermenigvuldigd met de gelijke conversiefactor van 

0,259 kilogram CO2 per ton kilometer. 

Tabel 5: Uitstootberekening van upstream transport 

 
 

Soort goederen Type transport 

min. Aantal 

leveringen Afstand in km Conversie CO2 ton 

B&S Vrachtauto 2,00 111 0,259 kg/tonkm         0,06  

H&B Vrachtauto 3,00 83 0,259 kg/tonkm         0,06  

Infranology Vrachtauto 2,00 113 0,259 kg/tonkm         0,06  

Jansen beton Vrachtauto 3,00 12,5 0,259 kg/tonkm         0,01  

JDB Vrachtauto 2,00 25,5 0,259 kg/tonkm         0,01  

Joosten Vrachtauto 5,00 28,8 0,259 kg/tonkm         0,04  

KWT Vrachtauto 1,00 72,5 0,259 kg/tonkm         0,02  

Martens beton Vrachtauto 4,00 90,8 0,259 kg/tonkm         0,09  

Martens kunststoffen Vrachtauto 2,00 146 0,259 kg/tonkm         0,08  

Samson Vrachtauto 1,00 112 0,259 kg/tonkm         0,03  

Schouten Vrachtauto 3,00 34,8 0,259 kg/tonkm         0,03  

Stadswerken Vrachtauto 3,00 11,9 0,259 kg/tonkm         0,01  

Steenwerck Vrachtauto 1,00 142 0,259 kg/tonkm         0,04  

Struyk Verwo Aqua Vrachtauto 1,00 154 0,259 kg/tonkm         0,04  

Velopa Vrachtauto 2,00 48,7 0,259 kg/tonkm         0,03  

Vliet J van  Vrachtauto 4,00 16 0,259 kg/tonkm         0,02  

Walraven Vrachtauto 1,00 20,2 0,259 kg/tonkm         0,01  

Wolbrink Vrachtauto 1,00 125 0,259 kg/tonkm         0,03  

          Totaal 0,65 
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Totale CO2-uitstoot keten 

Om een overzicht te geven van de totale CO2-uitstoot in de keten wordt onderstaand een 

tabel(7) en een taartdiagram gepresenteerd.  Deze laatste toont de procentuele 

verdeling van de CO2-uitstoot en hiermee de bijdrage aan het totaal per 

ketenstap(Grafiek 1).  

Fase Uitstoot (ton CO2) 

Levering grondstoffen en 

diensten 

128,93 

Transport upstream 0,65 

Brandstof & energie 29,26 
Afvalstromen 81,15 

Totaal (ton CO2) 239,89 

Tabel 7: Overzicht CO2-uitstoot in keten Project Openbare Ruimte Hotel RAI 

 

 
Grafiek 1: Verdeling CO2-uitstoot Project Openbare Ruimte Hotel RAI  

CO2-uitstoot per vierkante meter 

Aangezien dit project gezien kan worden als een gemiddeld project binnen de Product 

Markt Combinatie (PMC) Straatklinkers Overheid, is het van belang om de voortgang 

binnen deze keten te monitoren. Hierdoor is er gekozen om de totale uitstoot van het 

project te relateren aan de totale gelegde vierkante meters(tabel 8).  

  

54%
34%

12%
0%

CO2-uitstoot Project Openbare ruimte hotel RAI

Levering grondstoffen, goederen & diensten Afvalstromen Brandstof & energie (machines) Transport (upstream)
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Fase Uitstoot (ton CO2/m2) 

Levering grondstoffen en 
diensten 

0,031 

Transport upstream 0,000 
Brandstof & energie 0,007 

Afvalstromen 0,020 

Totaal (ton CO2) 0,058 

 

5. | Verbetermogelijkheden 

Mogelijkheden voor CO2-reductie in de keten 

De eerder vermelde CO2-uitstoot in de gehele keten bestaat uit CO2-emissie in scope 3.  

Voor de verschillende emissiestromen binnen het project zijn reductiemogelijkheden en -
maatregelen onderzocht. Hieruit komen de mogelijkheden naar voren zoals benoemd in 

Tabel 10.  Het scope 3 doel, gebaseerd op deze analyse, luidt als volgt:  
 

In 2023 wil Huybens Haarlem 9% CO2-reductie gerealiseerd hebben in de keten 

van een soortgelijk project als Project Openbare Ruimte Hotel RAI.  
 

Ketenstap Maatregel 
Reductie binnen 

stroom 

Reductie 

totaal 
 

Levering 

grondstoffen, 
goederen & 

diensten 

Hergebruik van restanten/afval andere 
projecten (kantstukken, asfalt, hout, zand) 

2% 1%   

  

Informeren bij leveranciers naar duurzaamheid 

van geleverde producten en alternatieven 

(elektrisch materieel) 

0% 0%   

  

Transporteur kiezen op duurzaamheid vervoer 

(alternatieve brandstoffen, HVO-100/blauwe 

diesel, of euro 6 motor) 

0% 0%   

  

Onderaannemers en inhuur meenemen in 

specifiek opgesteld beleid en bijhorende doelen 
voor CO2-reductie. Deelname en meedenken 

bevorderen. 

0% 0%   

Transport 

(upstream) 

Verbeteren van de logistieke planning 

(combineren van ritten) en inzicht ritten 5% 0%   

  

Dialoog voeren over duurzamere 

transportmogelijkheden (alternatieve 

brandstoffen) 0% 0%   

Brandstof & 

energie 
(machines) 

Gebruik van mobiele kraan op blauwe diesel 
(Compeer) 47% 16%   

  

HVO-100 kiezen bij inhuur van materieel en 

machines waar mogelijk (minstens 5%) 5% 2%   

  

Dialoog voeren over gebruik van HVO-100 

diesel of andere alternatieven (elektrisch, 

hybride) 0% 0%   

Afvalstromen 

Hergebruik van restanten/afval andere 

projecten (kantstukken, asfalt, hout, zand) 1% 0%   

          

Totaal    

Maximaal 

reductiepotentieel: 19%   

    
Gekozen 

reductiepercentage: 9%   

Tabel 10: Maatregelen voor CO2-reductie 

Tabel 8: Uitstoot per m2 project Openbare ruimte hotel RAI. 
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Onzekerheden en verbetermogelijkheden in informatie 

Binnen de verschillende ketenstappen zijn enkele schattingen gebruikt om een volledig 

inzicht te geven in de keten van project Openbare Ruimte Hotel RAI van Huybens 

Haarlem.  

• De uitstoot veroorzaakt door het gebruik en de inhuur van materieel, is gebaseerd op 

het bekende gemiddeld verbruik en de gemaakte draaiuren. Dit is een inschatting, 

gemaakt op basis van de projecturen door Huybens Haarlem zelf. Er zijn geen exacte 

draaiuren bijgehouden per machine.   

• Het aantal kilometers gereden bij de leveringen meegenomen in transport (upstream) 

zijn een benadering gebaseerd op de locatie van de leverancier en het projectadres. 

Aangezien de levering gecombineerd wordt met andere leveringen, is slechts een 

enkele rit meegenomen in plaats van een retourrit. Daarnaast zijn de kilometers dus 

alsnog een schatting, aangezien de exacte route niet bekend is bij Huybens Haarlem. 
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6. | Bronvermelding 

Bron / Document Kenmerk 

Handboek CO2-prestatieladder 3.0, 

10 juni 2015 

Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & 

Ondernemen 

Corporate Accounting & Reporting 

standard 

GHG-protocol, 2004 

Corporate Value Chain (Scope 3) 

Accounting and Reporting Standard 

GHG-protocol, 2010a 

Product Accounting & Reporting 

Standard 

GHG-protocol, 2010b 

Nederlandse norm Environmental 

management – Life Cycle 

assessment – Requirements and 

guidelines 

NEN-EN-ISO 14044 

GHG Conversion Factors, DEFRA  & 

DECC 2018 (Inkoop) 

GHG-conversiefactoren, 2018 

CO2-emissiefactoren Nederland, 

Stichting Stimular, 2019 

CO2-emissiefactoren.nl, 2019 

CO2-emissiefactoren Afval, Prognos Prognos, 2008 

CO2-emissiefactoren Afval, Shanks SHANKS, 2012 

De opbouw van dit document is gebaseerd op de Corporate Value Chain (Scope 3) 

Standaard. Daarnaast is, waar nodig, de methodiek van de Product Accounting & 

Reporting Standard aangehouden (zie de onderstaande tabel). 

Corporate Value Chain 

(Scope 3) Standard 

Product Accounting & 

Reporting Standard 

Ketenanalyse: 

H3. Business goals & 

Inventory design 

H3. Business Goals Hoofdstuk 1 

H4. Overview of Scope 3 

emissions 

- Hoofdstuk 2 

H5. Setting the Boundary H7. Boundary Setting Hoofdstuk 3 

H6. Collecting Data H9. Collecting Data & 

Assessing Data Quality 

Hoofdstuk 4 

H7. Allocating Emissions H8. Allocation Hoofdstuk 2 

H8. Accounting for Supplier 

Emissions 

- Onderdeel van 

implementatie van CO2-

Prestatieladder niveau 5 

H9. Setting a reduction target - Hoofdstuk 5 
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7. | Verklaring opstellen ketenanalyse 

De Duurzame Adviseurs heeft ruime ervaring met het opstellen van ketenanalyses en 

geldt daarom als een professioneel erkend kennisinstituut. Zie hiervoor ook de Verklaring 

van Deskundigheid (meegeleverd bij de ketenanalyse of eventueel apart op te vragen). 

Hierin staan benoemd welke ketenanalyses door De Duurzame Adviseurs opgesteld zijn, 

met daarbij onderwerp, opdrachtgever, datum en Certificerende Instelling door wie de 

ketenanalyse is goedgekeurd. Ook staat hierin beschreven welke adviseurs werkzaam 

zijn voor De Duurzame Adviseurs en wat hun kennis- en opleidingsniveau is. 

Deze ketenanalyse is opgesteld door Simone Barents. De ketenanalyse is daarnaast 

volgens het vier-ogen principe gecontroleerd door Demi van der Wagen. Demi is verder 

niet betrokken geweest bij het opstellen van de ketenanalyse van Huybens Haarlem, wat 

haar onafhankelijkheid ten opzichte van het opstellen van de ketenanalyse waarborgt. Bij 

deze beoordeling is vastgesteld dat de gebruikte scope, brongegevens en berekeningen 

juist zijn weergegeven in het huidige rapport. Er zijn geen afwijkingen vastgesteld wat 

betreft volledigheid, onafhankelijkheid en deskundigheid van de analyse. 

Voor akkoord getekend: 

S.M.H. (Simone) Barents 

Adviseur 

 

 

 

 

 

 

 

Demi van der Wagen 

Adviseur 
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Disclaimer & Colofon 

 

Uitsluiting van juridische aansprakelijkheid 

Hoewel de informatie in dit rapport afkomstig is van betrouwbare bronnen en 

exceptionele zorgvuldigheid is betracht tijdens het samenstellen van deze rapportage 

kunnen De Duurzame Adviseurs geen juridische aansprakelijkheid aanvaarden voor 

fouten, onnauwkeurigheden, ongeacht de oorzaak daarvan en voor schade als gevolg 

daarvan. De borging en uitvoering van de opgestelde beoogde doelen en maatregelen 

aanwezig in dit rapport liggen bij de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Voor 

het niet behalen van doelen en/of het onjuist aanleveren van data door de 

opdrachtgever, kunnen De Duurzame Adviseurs niet aansprakelijk worden gesteld. 

 

In geen enkel geval zijn De Duurzame Adviseurs, haar eigenaren en/of medewerkers 

aansprakelijk ten aanzien van indirecte, immateriële of gevolgschade met inbegrip van 

gederfde winst of inkomsten en verlies van contracten of orders. 

Bescherming intellectueel eigendom 

Het auteursrecht op dit document berust bij De Duurzame Adviseurs of bij derden welke 

bij toestemming deze documentatie beschikbaar hebben gesteld aan Huybens Haarlem 

B.V. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan door voorafgaande 

toestemming door De Duurzame Adviseurs. 
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