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1 | Inleiding en verantwoording  

In het kader van het behouden van niveau 5 op de CO2-Prestatieladder voert Compeer een 
analyse uit van een GHG (Green House Gas) genererende keten. Dit document beschrijft de 
ketenanalyse van inhuur van materieel en transport bij straatwerken.  

1.1 Activiteiten Compeer 

Compeer Infra is opgericht in 1930 in Leiden en sindsdien actief met het aannemen en uitvoeren 
van diverse projecten in de grond-, weg en waterbouw. De werkzaamheden bestaan bestrating, 
grondwerk, riolering en sanering. Het kantoor is gevestigd te Halfweg in Noord-Holland aan de 
Machineweg 13. Op dit moment is Compeer in het bezit van de volgende certificaten: 

ü ISO 9001 
ü VCA** 
ü BRL 7000  
ü BRL 9334 
ü CO2-Prestatieladder niveau 5 
ü Erkend Leerbedrijf  

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. 
Compeer zal op basis van deze ketenanalyse stappen ondernemen om partners binnen de eigen 
keten te betrekken bij het behalen van de reductiedoelstellingen.  

1.4 Verklaring ambitieniveau 

Compeer beschouwt zichzelf als koploper in vergelijking met sectorgenoten voor scope 1 en 2 
en als middenmoter voor scope 3. Wij zijn al geruime tijd gecertificeerd zijn op het hoogste 
niveau van de CO2-Prestatieladder, net zoals de sectorgenoten, en in vergelijking tot hen 
hebben wij ambitieuze doelstellingen hebben voor CO2-reductie. Aan de andere kant zijn er nog 
voldoende maatregelen te treffen in scope 3 om onze CO2-uitstoot verder terug te dringen. 
Middels deze nieuwe ketenanalyse dagen wij onszelf uit om dit te realiseren.   

1.5 Leeswijzer 

In dit rapport presenteert Compeer de ketenanalyse van inhuur bij straatwerken. 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 
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• Hoofdstuk 5: Reductiemogelijkheden 
• Hoofdstuk 6: Bronvermelding 
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2 | Scope 3 & keuze ketenanalyses 

Voordat wordt bepaald welke ketenanalyse uitgevoerd wordt, maakt onderstaande tabel 
overzichtelijk wat de product-markt combinaties zijn waarop Compeer de meeste invloed heeft 
om de CO2-uitstoot te beperken.  

De achterliggende berekeningen zijn terug te vinden in de kwalitatieve analyse. 

2.1 Selectie ketens voor analyse 

Compeer 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 klinkers - Overheid 
• Grondverzet - Overheid 

Door Compeer is gekozen om één ketenanalyse te maken van een product uit de categorie 
“Straatwerk klinkers - Overheid”. Deze categorie biedt namelijk de beste directe manier om 
CO2-uitstoot te beïnvloeden voor Compeer en is daarnaast ook binnen de werkzaamheden en 
omzet van Compeer het meest dominant. 

2.2 Scope ketenanalyse 

Deze ketenanalyse betreft de werkzaamheden die Compeer uitvoert voor straatwerken in 
verschillende gemeenten. De werkzaamheden in deze projecten zijn grotendeels vergelijkbaar 
en daarom is deze ketenanalyse breed inzetbaar. Er wordt gefocust op de ketenstappen in deze 
projecten waarbij de organisatie direct invloed kan uitoefenen op scope 3 uitstoten, namelijk 
de inhuur van transport en inhuur van materieel. Overige ketenstappen vallen buiten deze 
analyse, gezien Compeer weinig invloed hierop heeft. Dit wordt in hoofdstuk 3 van deze analyse 
verder toegelicht.  

2.3 Primaire & secundaire data 

In deze ketenanalyse wordt gebruik gemaakt van primaire en secundaire data. 

VERDELING PRIMAIRE EN SECUNDAIRE DATA 
Primaire data Draaiuren en verbruiken van ingehuurd transport en 

materieel 
Secundaire data CO2-emissiefactoren (www.co2emissiefactoren.nl)  

2.4 Allocatie data 

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

3.1 Ketenstappen  

De bedrijfsactiviteiten van Compeer 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 werken ook gepaard met energiegebruik 
en emissies (downstream). Hieronder wordt de keten voor straatwerken schematisch 
weergegeven. 

 

 

 

 

 

 

 

Compeer heeft in verschillende ketenstappen invloed om CO2-reducerende maatregelen te 
treffen. In andere ketenstappen is deze invloed beperkt of niet aanwezig. Hieronder volgt per 
ketenstap een omschrijving van de activiteiten die plaatsvinden, inclusief een beoordeling van 
Compeer’ invloed.  

1. Opbreken van bestaande straat en infrastructuur: deze ketenstap wordt door 
Compeer uitgevoerd met eigen of ingehuurd materieel. Hier kan de organisatie bewust 
inzetten op schonere materieelstukken en dus is voor deze ketenstap de invloed van 
Compeer aanwezig. 

2. Afvoeren van opgebroken stoffen: deze ketenstap wordt door Compeer uitgevoerd 
met eigen of ingehuurd transport. De verschillende materialen worden afgevoerd naar 
afvalverwerkers of hergebruikt door Compeer. Hier kan de organisatie inzetten op 
schoner vervoer en minimale transportkilometers naar de afvalverwerker. 

3. Aanvoer van materialen voor ondergrondse infrastructuur: in deze ketenstap 
wordt infrastructuur zoals riolering, gasleidingen en elektriciteit aangevoerd. De 
benodigde materialen worden aangevoerd door leveranciers en hierop kan beperkte 
invloed worden uitgeoefend. Het zou kunnen dat de opdrachtgever wenst dat er 
emissieloos wordt gewerkt en in dat geval heeft Compeer hier invloed op. Compeer is 
ook niet betrokken bij de winning en fabricatie van de aangeleverde materialen.  

4. Plaatsing van ondergrondse infrastructuur: gas en elektriciteit wordt nooit door 
Compeer aangelegd en het verschilt per gemeente of de organisatie betrokken is bij 
de aanleg van riolering. In Amsterdam is dit nooit het geval en in Haarlem mag dit 
wel. Indien Compeer betrokken is bij de plaatsing van de infrastructuur wordt 
materieel ingezet en hier heeft de organisatie wel invloed op door te kiezen voor 
schoner materieel. 

5. Aanvoer materialen straatwerk: de benodigde stoffen voor de aanleg van de straat 
worden deels door Compeer geleverd (zand en menggranulaat) en deels door 
leveranciers (bestrating of asfalt). Hier heeft Compeer dus gedeeltelijk invloed op het 
transport.  

6. Aanleg straatwerk: de aanleg van het straatwerk wordt uitgevoerd door Compeer 
met eigen of ingehuurd materieel. Hier heeft de organisatie dus invloed op de keuze 
voor materieelstukken en transport hiervan. 

7. Gereed maken voor oplevering: in deze ketenstap wordt de straat opgeleverd voor 
gebruik. Materieelstukken worden getransporteerd en restanten van grondstoffen 
worden afgevoerd naar afvalverwerkers of hergebruikt door Compeer. Compeer heeft 
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hier invloed op schoner transport en minimale transportkilometers naar de 
afvalverwerker. 

Compeer heeft besloten zich in deze ketenanalyse te richten op de ketenstappen waarin het 
bedrijf directe invloed heeft op de CO2-uitstoot. Op deze manier kan Compeer gericht 
maatregelen opstellen om CO2 te reduceren. Uit de omschreven ketenstappen wordt duidelijk 
dat Compeer invloed kan uitoefenen op de keuzes voor materieel en transport. Dit wordt door 
het bedrijf ingehuurd of zelf uitgevoerd, waarbij keuzes voor schonere varianten kunnen 
worden gemaakt. Daarnaast kan Compeer regelmatig de afvalverwerker kiezen waarmee 
samen wordt gewerkt, en vanwege kostenefficiëntie wordt hier gekozen voor de verwerker die 
het dichtst bij het werk is gelegen. Dit resulteert in beperkte transportkilometers en daarmee 
beperkte CO2-uitstoot. Vanwege deze huidige situatie en de gelimiteerde mogelijkheden om te 
kiezen voor alternatieven wordt afvalverwerking niet meegenomen in deze analyse. Daarom is 
het onderwerp van deze ketenanalyse ingehuurd materieel en transport bij straatwerken.   

3.2 Ketenpartners 

Compeer heeft verschillende ketenpartners die betrokken zijn bij inhuur bij straatwerken. Deze 
worden in onderstaande tabel benoemd. 

KETENPARTNERS 
TYPE PARTNER NAAM PARTNER 
Opdrachtgevers Gemeente Noordwijk, Spaarnelanden en 

Aannemingsbedrijf Van Gelder 
Leveranciers Van Baarsen Buisleidingen, Veldt Infra, Gemeente 

Amsterdam Stadswerken, Aannemings- & Verhuurbedrijf 
Zandstra, e.d. Voor de volledige lijst, zie de 
leverancierslijst.  

Transporteurs BUKO en Van der Stoel Transport 
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4  Kwantificeren van emissies 

Op basis van de beschrijving van de keten zoals weergegeven in hoofdstuk 3 is inzichtelijk gemaakt hoeveel CO2 wordt uitgestoten door ingehuurd 
materieel en transport. Compeer houdt de draaiuren en transporturen bij in een intern systeem, waardoor dit gemakkelijk elk jaar is uit te draaien 
om voortgang te bepalen.   

4.1 Ingehuurd materieel 

In onderstaande tabel wordt weergegeven hoeveel liters diesel is verbruikt voor ingehuurd materieel van Compeer. Dit is berekend door het aantal 
draaiuren te vermenigvuldigen met het gemiddelde verbruik in liters diesel per uur.  

 

MATERIEEL – VERBRUIKTE LITERS DIESEL 2021 

 Huybens Simonis Spek Veldt Zandstra TOTAAL 
Minigraver 3,5 ton   2.363   2.363 
Minishovel 166 399    565 
Mobiele kraan      2.277 2.277 
Mobiele kraan 5 ton    77  77 
Mobiele kraan 7 ton   7.179   7.179 
Mobiele kraan 10 ton     5.311 5.311 
Mobiele kraan 10 ton HVO   2.175   2.175 
Mobiele kraan DKS   14.283  23.415 37.698 
Rupskraan 1,5 ton     1.140 1.140 
Rupskraan 2,5 ton     47 47 
Rupskraan 3,5 ton     1.446 1.446 
Rupskraan 4 ton     145 145 
Rupskraan 4,5 ton     14 14 
Rupskraan 5 ton     12.253 12.253 
Rupskraan 6 ton     5.481 5.481 
Rupskraan 7 ton     244 244 
Rupskraan 8/9 ton     305 305 
Rupskraan 10 ton     737 737 
Rupskraan 20 ton     320 320 
Rupskraan 22 ton     1.020 1.020 



 

  
 
 
 

Rupskraan 23 ton     640 640 
Shovel AZ95     664 664 
Shovel Giant     1.011 1.011 
Shovel L30     41 41 
Shovel L50     59 59 
Shovel L70   75  837 912 
Shovel Levelbak   131   131 
Trekker   2.393   2.393 
Trekker + beco     218 218 
Trekker + las.kilv     66 66 
Trekker + waterwagen   43  25 69 
Trekminibeco     46 46 
TOTAAL 166 399 28.641 77 57.763 87.045 

Uit deze tabel wordt duidelijk dat het ingehuurde materieel een totaalverbruik van 2.175 liter HVO en 84.870 liter diesel had in 2021. Verder 
kunnen de volgende conclusies worden getrokken: 

• Compeer huurt Zandstra met afstand het vaakst in voor materieel, gevolgd door Spek. 
• De inhuur van de mobiele kraan DKS verbruikt de meeste liters diesel van het ingehuurde materieel.  

In onderstaande tabel is de CO2-uitstoot berekend die vrijkomt bij het ingehuurde materieel. 
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4.2 Ingehuurd transport 

In onderstaande tabel wordt weergegeven hoeveel liters diesel is verbruikt voor ingehuurd 
transport van Compeer. Dit is berekend door het aantal draaiuren te vermenigvuldigen met het 
gemiddelde verbruik in liters diesel per uur.  

 

TRANSPORT – VERBRUIKTE LITERS DIESEL 2021 

 BUKO Van der Stoel Transport TOTAAL 
Auto 6x6 + kraan 78.751  78.751 
Auto 6x6 + wsk 28.660  28.660 
Auto 6x6 + knws  37.985 37.985 
Auto 8x4 + kraan 17.431  17.431 
Auto 8x4 + kraan HVO 100 5.159  5.159 
Auto 8x4 + ws 8.373  8.373 
Auto 8x8 + ws HTO 564  564 
Auto 10x4 14.415  14.415 
Auto 10x4 HVO 100 365  365 
Auto 10x8 HVO 100 3192  3.192 
TOTAAL 156.910 37.985 194.894 

 

Uit deze tabel wordt duidelijk dat het ingehuurde transport een totaalverbruik van 8.716 liters 
HVO en 186.178 liters diesel had in 2021. Verder kunnen de volgende conclusies worden 
getrokken: 

• Compeer huurt BUKO met afstand het vaakst in voor transport. 
• De inhuur van de auto 6x6 + kraan verbruikt de meeste liters diesel van het 

ingehuurde transport. 

In onderstaande tabel is de CO2-uitstoot berekend die vrijkomt bij het ingehuurde transport. 

CO2-UITSTOOT TRANSPORT 2021 
KETENONDERDEEL VERBRUIKTE LITERS EMISSIEFACTOR CO2-UITSTOOT 
Ingehuurd transport 186.178 3262 (diesel) 607 ton CO2 
Ingehuurd transport 8.716 314 (HVO) 3 ton CO2 

 

 

 

 

CO2-UITSTOOT MATERIEEL 2021 
KETENONDERDEEL VERBRUIKTE LITERS EMISSIEFACTOR CO2-UITSTOOT 
Ingehuurd materieel 84.870 3262 (diesel) 277 ton CO2 
Ingehuurd materieel 2.175 314 (HVO) 1 ton CO2 
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4.3 Overzicht CO2-uitstoot in de keten 

Om een overzicht te geven van de totale CO2-uitstoot in de keten wordt onderstaand een tabel 
en een taartdiagram gepresenteerd.   

VERDELING CO2-UITSTOOT 
KETENONDERDEEL CO2-UITSTOOT 
Ingehuurd materieel 278 ton CO2 
Ingehuurd transport 610 ton CO2 
TOTAAL 888 ton CO2 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4 Overzicht CO2-uitstoot in scope 1 

Zoals vermeld heeft Compeer ook eigen materieel en transport dat wordt ingezet. De voorkeur 
gaat in eerste instantie uit naar de inzet van dit eigen materieel. Daarom wordt in deze analyse 
ook bijgehouden wat de CO2-uitstoot van brandstof is in scope 1 van Compeer, zodat voor de 
gehele inzet van transport en materieel de CO2-trend kan worden vastgesteld. Hieronder wordt 
de scope 1 uitstoot van Compeer in 2021 weergegeven (bron: CO2-footprint & voortgang 
reductie Compeer). 

 

 

  

TYPE EMISSIESTROOM SCOPE 1 AANTAL EENHEID
CONVERSIEFACTOR 
(g CO2 per eenheid)

UITSTOOT
(ton CO2)

Brandstofverbruik bedrijfsmiddelen - diesel 35.694 liter 3.262 116,4                 
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5 | Verbetermogelijkheden 

Compeer heeft verschillende mogelijkheden om CO2 te reduceren in de keten van ingehuurd 
transport en materieel. Hieronder worden maatregelen omschreven die het bedrijf neemt in 
deze keten, evenals de doelstelling op deze keten en methode om voortgang te bepalen.  

5.1 Mogelijkheden voor CO2-reductie in de keten 

Compeer neemt de volgende maatregelen om CO2 te reduceren: 

1. Compeer neemt meestal werken aan waarin de opdrachtgever duurzaamheid als criterium 
opneemt. In ieder geval in die werken vraagt Compeer materieel uit aan leveranciers die 
elektrisch zijn of op HVO kunnen draaien. Alleen in gevallen waar type materieel niet 
voorradig is wordt conventioneel materieel ingezet.   

2. Compeer heeft eigen elektrisch en HVO geschikt materieel en voertuigen die kunnen worden 
ingezet in plaats van de inhuur van brandstof materieel en voertuigen van ketenpartners. 
Hier wordt vaker voor gekozen. Concreet betekent dit dat Compeer eerst beoordeeld of de 
werken met eigen, duurzamer materieel/voertuigen kan worden uitgevoerd. Indien 
Compeer dit niet zelf beschikbaar heeft wordt gekeken naar inhuur. De komende jaren 
wordt er meer geïnvesteerd in eigen materieelstukken voor Compeer en dus zal inhuur 
minder vaak nodig zijn.  

3. Compeer gaat met de ketenpartners waarbij de meeste liters diesel worden verbruikt 
(Zandstra, Spek, BUKO en Van der Stoel Transport) en nieuwe ketenpartners in gesprek 
om samen te werken aan CO2-reductie.  

5.2 Doelstelling voor CO2-reductie in de keten 

Bovenstaande maatregelen leveren de volgende CO2-reductie op vanaf 2021 tot en met 2025: 

1. In 2025 wil gemeente Amsterdam grotendeels emissieloos zijn en gemeente Haarlem gaat 
ook die kant op. In deze keten zal zwaar transport nog steeds een uitdaging zijn om 
emissieloos uit te voeren. De lichtere materieelstukken (zoals graafmachines) zullen 
elektrisch worden. Die beweging is nu al zichtbaar. De zware materieelstukken zullen over 
gaan op HVO100. Daarom wordt de CO2-reductie voor deze maatregel geschat op 10%. 

2. Compeer schaft een nieuwe HVO-kraan aan en heeft een elektrische giant shovel gekocht. 
Verder is er een elektrische vrachtwagen, een elektrische mobiele kraan, twee elektrische 
pick-ups en elektrisch klein materieel aangeschaft. Hiermee kunnen werkzaamheden zelf 
worden uitgevoerd in plaats van ingehuurd. Daarom wordt de CO2-reductie voor deze 
maatregel geschat op 3%. 

3. Compeer heeft geen directe invloed op de CO2-uitstoot van ketenpartners en daarom wordt 
de CO2-reductie voor deze maatregel op 2% geschat.  

De doelstelling van deze ketenanalyse is gerelateerd aan omzet en is als volgt: 

SCOPE 3 DOELSTELLING COMPEER 

Compeer wil in 2025 ten opzichte van 2021 15% minder CO2 uitstoten in de keten van 
inhuur bij straatwerken. 

5.3 Voortgang bepalen 

De komende jaren wordt, net zoals voor deze ketenanalyse, de uren en verbruiken van 
ingehuurd materieel en transport uit de interne systemen geanalyseerd. Op deze manier wordt 
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bijgehouden wat deze verbruiken zijn en hoe zich dit over de jaren heen ontwikkeld. Daarnaast 
stelt Compeer halfjaarlijks de eigen CO2-footprint op voor scope 1 en 2, waaruit moet blijken 
dat schoner eigen materieel en transport vaker wordt ingezet dan vervuilend ingehuurd 
materieel en transport. Bij elkaar opgeteld moet de CO2-uitstoot in scope 1, 2 en 3 voor 
materieel en transport in de keten straatwerken daarmee dalen in de komende jaren.    

5.4 Onzekerheden en verbetermogelijkheden in informatie 

Deze ketenanalyse is gebaseerd op primaire data die goed wordt bijgehouden door Compeer. 
Hier zitten daardoor geen onzekerheden in. Wel wordt het brandstof- en/of 
elektriciteitsverbruik van materieel en transport door middel van een omrekenfactor vertaald 
van uren naar liters/kWh. Hierin zitten mogelijk onnauwkeurigheden. De kwaliteit en 
betrouwbaarheid van deze ketenanalyse kan worden verhoogd door deze verbruiken in 
liters/kWh in plaats van uren bij te houden.  
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6 | Bronvermelding 

BRON / DOCUMENT KENMERK 

Handboek CO2-prestatieladder 3.1, 22 
juni 2020 

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 

www.co2emissiefactoren.nl CO2-emissiefactoren 
Tabel 1: Referentielijst 

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 
Tabel 2: Theoretische norm en onderbouwing 
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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 Donna Cross. De ketenanalyse is daarnaast volgens het 
vier-ogen principe gecontroleerd door Lars de Valk. Lars is verder niet betrokken geweest bij 
het opstellen van het CO2-reductiebeleid van Compeer, wat zijn 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: 
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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 Compeer. 

Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan door voorafgaande 
toestemming door De Duurzame Adviseurs. 
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