
                 
 

 

 

MVO-VERKLARING  
 
Wij zijn ons bewust van de invloed die je als bedrijf kunt hebben op je directe omgeving, de 
maatschappij en onze planeet. We willen zo ondernemen dat de aarde, ook voor toekomstige 
generaties, leefbaar en beschikbaar blijft of misschien zelfs een betere plek wordt. Dit doet wij door 
duurzaamheid steeds verder te integreren in alles wat we doen op camping BuitenLand.  
  
We maken bewuste keuzes en zoeken daarbij altijd naar een balans tussen mensen, planeet en 
resultaat. Dit is natuurlijk een proces, geen eindbestemming. We zijn altijd op zoek naar haalbare 
doelen om deze maatschappelijke verantwoordelijkheid in ons bedrijf vorm te geven. Het nastreven 
van de volgende uitgangspunten helpt ons hierbij.  
 

o Wij blijven op de hoogte van MVO-ontwikkelingen binnen ons vakgebied en proberen dit zo 
veel mogelijk te delen met anderen.  

 
o Wij informeren onze gasten, medewerkers en leveranciers hoe wij maatschappelijk 

verantwoord ondernemen en hoe zij ons hierbij kunnen ondersteunen.  
 

o Wij proberen een discussie aan te wakkeren zodat mensen zich realiseren dat iedereen een 
steentje bij kan dragen. 

 
o Wij werken zoveel mogelijk samen met bedrijven die ook belang hechten aan het 

beschermen van onze mooie planeet.  
 

o Wij maken ruimte voor experimenteren en creativiteit waardoor nieuwe oplossingen 
gevonden kunnen worden.  

 
o Wij bieden een fijne werkplek aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.   

 
o Wij proberen onze gasten en klanten te informeren over het verlagen van hun 

milieubelasting. Hierin faciliteren we ook.  
 

o Door opzoek te gaan naar slimme oplossingen waarmee we gebruik van gas, water, 
elektriciteit en fossiele brandstoffen reduceren houden we onze ecologische voetafdruk zo 
klein mogelijk. 

 
o We schaffen geen rommel aan die we niet nodig hebben! We kopen liever goederen en 

diensten in die duurzaam zijn en die indien mogelijk voorzien zijn van een erkend keurmerk 
op het gebied van milieu, duurzaamheid en/of sociaal ondernemen.  

 
 

DATUM    PLAATS 
 


