CO2 Footprint
Q1-2011 tot Q4-2011
Bedrijfsnaam: Pothuizen bv
KvK-nummer: 30056953

Bedrijfsinformatie:
Sinds de oprichting van Pothuizen bv
in 1953 is het bedrijf van een lokale
handel in oud ijzer, metalen en papier
uitgegroeid tot een landelijk opererend
allround gespecialiseerd recyclingbedrijf.
Pothuizen bv is tevens een leverancier
van secundaire grondstoffen aan
smelterijen en gieterijen. Daarnaast
verrichten wij tal van aanverwante
dienstverlenende activiteiten. Gevestigd
in de Amstelhoek, beschikt Pothuizen
bv over een terrein van 20.000 m2
ingericht met de modernste
verwerkingsapparatuur voor een
verantwoorde recycling van ferro (ijzer
en staal), non ferro materialen
(aluminium, koper, zink, messing, rvs,
lood etc.) en papier. De verwerking
van materialen vindt plaats op
vloeistofdichte vloeren.
Door een jarenlange ervaring in
combinatie met de benodigde
verwerkings- en transportmiddelen, is
Pothuizen bv voor tal van professionele
partijen een interessante partner.
Pothuizen BV beschikt over alle
benodigde vergunningen en certificaten
voor de inzameling, opslag en
verwerking van ferro en non ferro
materialen, kabels, accu's en papier.
Pothuizen bv is VCA gecertificeerd en
tevens lid van de Metaal Recycling
Federatie (MRF).
Vernietigingsverklaringen voor
installaties en apparatuur worden op
verzoek afgegeven.
Opbrengsten en tarieven zijn gebaseerd
op de officiële noteringen van de

staal- en papierindustrie en de London
Metal Exchange (LME)
Reductiedoelstelling:
De volgende doelstelling is opgegeven
Doelstelling jaar: 2011
Referentiejaar:

2010

Doelstelling:

Scope 1
Goederenvervoer algemeen Brandstofverbruik eigen materieel
Overige energiedragers voor andere
doeleinden dan vervoer
Brandstofverbruik (lease)wagenpark bedrijfswagens: personenauto
Totaal

440,79 ton CO2
389,56 ton CO2
28,48 ton CO2
858,83 ton CO2

Een absolute vermindering van 2%

Scope 2
Elektriciteitsverbruik (grijs) voor andere
doeleinden dan vervoer (label geldig voor
verbruik tot 1 juli 2011!)
Grijze stroom
Groene stroom B
Totaal

103,10 ton CO2

54,58 ton CO2
19,45 ton CO2
177,13 ton CO2

Scope 3
Woon-werkverkeer - Privéauto
Waterverbruik
Totaal

Totaal

Overzicht in cirkeldiagram

Scopes in cirkeldiagram

2,65 ton CO2
0,10 ton CO2
2,75 ton CO2

1.039 ton Co 2

