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HuigHaverlag Printing  
is een van de eerste  
écht duurzame drukkers  
van Nederland
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CERTIFICERINGEN 

Samen zorgen voor minder CO2 



Het wagenpark waarmee wij onze 
drukwerk producties afleveren wordt 
geselecteerd op het reduceren van 
brandstof, fijnstof- en stikstofdioxide. 
Het managementteam en directie  
rijden in hybride voertuigen, een  
vereiste binnen ons MVO beleid.  
Onze afdeling logistiek bespreekt 
maandelijks de MVO aspecten.  
Omdat ruim 75% van onze leveringen 
binnen Nederland geschiedt zijn wij 
in staat optimale combinatieritten tot 
stand te brengen. Met dit groene beleid 
is HuigHaverlag één van de koplopers 
in de grafische industrie als het gaat 
om alle milieu aspecten die binnen 
onze dienstverlening een rol spelen.

Zoals we bij al onze producten aan-
dacht hebben voor kwaliteit, service  
en marktconform tarief hebben we een 
bovengemiddelde aandacht voor een 
duurzame wereld.  Van het papier dat 
HuigHaverlag inkoopt is vrijwel 100% 
afkomstig uit FSC® of PEFC duurzaam 
bosbeheer. 

Daarnaast investeren wij alleen nog 
maar in milieubewuste productie- 
middelen. De stroom die wij verbruiken 
is 100% groene stroom uit Nederlandse 
zonne-energie (Solar NL). 

 
Naast onze eigen CO₂-emissies helpen 
wij ook onze klanten bij het registreren 
en inventariseren van de CO₂-emissies 
die voortvloeien uit hun drukwerkop-
drachten. Dit is de tweede belangrijke 
stap. De verwachting is dat in maart 
2020 een geverifieerde CO₂-uitstoot  
per order overlegd kan worden. 

Nagenoeg alle orders worden gepro- 
duceerd op FSC® of PEFC papier. 
Bovendien zijn wij gecertificeerd in: 
- ISO 9001 Kwaliteitsmanagement
- ISO 14001 Milieumanagement en 
- ISO 12647 Procescontrole, zowel  
 voor offset als voor de prepress. 

Door een brede inzet van druk- 
technieken, offset, digitaal en groot 
formaat printen kunnen we de orders  
produceren op een zo economisch  
en milieuvriendelijke wijze. 

Verpakkingen die we toepassen zijn  
voor 100% gemaakt uit gerecycled 
materiaal. Bio-folies voor sealen en/of 
andere toepassingen behoren tot ons 
standaard assortiment. Door bewuste 
inkoop en keuze van verpakkingen  
in vaste maatvoering beperken wij  
onze voorraden en ook onnodig afval.  
Tevens doen wij blijvend onderzoek 
naar duurzame innovatieve oplossingen 
voor onze klanten. Zoals bijvoorbeeld 
het bedenken van een oplossing om 
verpakkingen, die wekelijks voor de 
individuele winkels bestemd zijn, op  
een veilige manier te hergebruiken.
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Binnen ons MVO beleid  
staat CO₂-klimaatneutraal 
produceren centraal.  
Het gebruik van groene 
stroom, bio-inkten, FSC®  
en PEFC certificeringen  
en verantwoord logistiek 
transport is voor ons  
vanzelfsprekend.

Sinds begin dit jaar produceert  
HuigHaverlag Printing volledig   
CO₂-klimaatneutraal.
Als grafische onderneming zijn wij sinds begin dit jaar gecertificeerd  
voor de CO₂-Prestatieladder©. 
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