
Klimaatneutraal printen

Klimaatneutraal printen met Canon - 
verklein uw CO2-voetafdruk en realiseer 
uw Green Office-strategie.

Printers en multifunctionele systemen van Canon zijn 
bijzonder energiebesparend. Daardoor kunt u in uw 
dagelijkse werk uw CO2-uitstoot verminderen en het 
milieu ontzien. Met onze service Klimaatneutraal printen 
gaan wij nog een stap verder en bieden wij u het volledig 
klimaatneutrale gebruik van onze systemen aan.

Nu eenvoudig uw Green Office-strategie realiseren? Dat 
kan; wij analyseren de CO2-uitstoot van uw printerpark 
en adviseren hoe u uw CO2-voetafdruk kunt verbeteren. 
De resterende CO2-uitstoot compenseren wij door een 
financiële bijdrage te geven aan een Gold Standard 
klimaatbeschermingsproject.

Alle documenten die u op Canon-systemen genereert, 
worden daardoor voor 100% klimaatneutraal geprint. Als 
bewijs ontvangt u hiervoor een label met een persoonlijk 
QR code en identificatienummer. Zo kunt u op al uw 
documenten en communicatie-uitingen laten zien dat u 
zich inzet voor klimaatbescherming.

6 goede redenen voor klimaatneutraal printen

    • Bijdragen aan klimaatbescherming

    • Realiseren van uw Green Office-strategie

    • Versterken van de milieuboodschap

    • Verbeteren van uw CO2-voetafdruk

    • Bewustwording creëren bij medewerkers

    • Meerwaarde bieden aan uw klanten



Uw klimaatbeschermingsproject:  
efficiënte fornuizen, Gyapa, Ghana 

Het Gyapa Improved Cookstove-project richt zich met name op de 
vervanging van traditionele houtskoolovens door efficiëntere kook-
potten van het type Gyapa.

Door het toegenomen gebruik van de Gyapa-kookpotten wordt de uitstoot 
van broeikasgas verminderd. Dankzij de keramische bekleding van de  
kookpotten wordt de warmte aanzienlijk beter opgenomen en vastgehouden. 
Vergeleken met de tot nu toe gebruikte coal-pots voorkomt de vervanging 
door Gyapa-ovens jaarlijks naar schatting 165.159 ton CO2-equivalenten.  
Daarnaast verbetert het project het dagelijks leven van de mensen  
aanzienlijk, doordat de luchtkwaliteit in de huizen verbeterd wordt. 

Bovendien vindt de productie van de ovens lokaal plaats en dit heeft ertoe 
bijgedragen dat de productie van fornuizen in Ghana is uitgegroeid tot de 
grootste van Afrika.
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Analyse van gegevens 

Analyse van alle printers en 
multifunctionele systemen en hun 
verbruik in uw bedrijf

Berekening 

Vaststelling van de CO2-voetaf-
druk, gebaseerd op uw individuele 
situatie, volgens de gecertificeerde 
berekeningsmethode (ISO16759)

Compensatie 

Compensatie van CO2-uitstoot via 
gecertificeerd proces in een project 
voor klimaatbescherming (Gold 
Standard)

In drie stappen naar klimaatneutraal printen en kopiëren

Onze partner – ClimatePartner

Samen met ClimatePartner hebben wij het klimaatbeschermingsproject geselecteerd 
dat centraal staat bij onze service Klimaatneutraal printen. ClimatePartner, een advies-bureau op het gebied van 
klimaatbescherming, is in 2006 opgericht in München en beschikt over zusterbedrijven in de VS, Japan, Oostenrijk, 
Griekenland en Armenië. ClimatePartner werkt wereldwijd aan individuele oplossingen voor klimaatbescherming 
voor meer dan 1.000 overwegend grote en middelgrote ondernemingen.

 Voor meer informatie: www.climatepartner.com


