
  
 
 
 

MVO Verklaring Orange Climate  
 
Orange Climate is een samenwerkingsverband van diverse innovatieve, Nederlandse fabrikanten 
waar duurzaamheid voorop staat. Orange Climate ontwikkelt, produceert en levert innovatieve en 
duurzame concepten op gebied van klimaat, comfort en energiemanagement. Met Orange Climate 
bent u verzekerd van een state-of-the-art-oplossing met gegarandeerde duurzame prestaties. Niet 
alleen bij oplevering, maar gedurende de gehele levenscyclus. 
 
 
Deze MVO verklaring is van toepassing op alle Orange Climate bedrijven (te weten OC Autarkis, OC 
Verhulst, OC Waterloo en Vespi B.V.) en komt neer op een volledig, integraal en bedrijfskolom breed 
bewustzijn van het belang van duurzame en energiezuinige diensten, producten en installaties.  
 
 
Samengevat betekend dit dat Orange Climate B.V. voldoet aan de volgende eisen betreffende 
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen:  

1. Actief nastreven van een hoog Social Return  
a. Duurzaam personeelsbeleid  

i. Tevreden medewerkers 
ii. Goed getrainde en opgeleide medewerkers  
iii. Continue aandacht voor duurzame inzetbaarheid 

b. Actieve bijdrage aan de ontwikkeling van ons vak en de overdracht van onze kennis  
i. Leer-/werkplekken en stage plaatsen 
ii. Actieve kennisdeling via o.a. nieuwsbrieven en kennissessies  

c. Vergroten van de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 
i. Het personeel is een gezonde afspiegeling van de maatschappij 
ii. Sociale werkplaatsen creëren en behouden 

2. Beperkt en bewust wagenpark  
a. Zo veel mogelijk zuinige of elektrische wagens 
b. Een (relatief) klein wagenpark  
c. Elektrische oplaadpunten op iedere locatie 
d. Optimale inzet van leveringen naar klanten  

i. Efficiënte en optimale planning zorgt voor minimaal aantal gereden kilometers  
ii. Zo veel mogelijk leveringen clusteren  
iii. Zo min mogelijk deelleveringen 
iv. Externe vervoerders worden geselecteerd op CO2 bewust wagenpark 

3. Continu streven naar een laag energieverbruik  
a. Verlichting met zuinige LED armatuur 
b. Phase Change Materials (PCM) klimaatplafonds 
c. Optimale inregeling klimaatsystemen  
d. Luchtbehandelingskasten (LBK’s) met hoogst mogelijke energielabel – vooruitlopend 

op de wettelijke aanpassingen 
i. Bewuste inzet van Renovatie & Onderhoud, t.b.v. duurzamere en 

energiezuinigere prestaties van bestaande luchtbehandelingskasten 
e. Continu streven naar de eisen als leverancier voor een CO2 prestatieladder 

certificaathouder niveau 5  
i. Inkoop van groene energie 
ii. Minimaliseren van woon-werk en werk-werk verkeer 
iii. Beperken van afval en eigen emissie  

4. Ondersteunen van diverse MVO projecten 
a. Jaarlijkse donatie voedselbank 
b. Medewerkers activiteit met duurzaam karakter  
c. Deelname aan project ‘recycle rest hout’ van stichting N-Joy 

5. Streven naar 100% duurzaam inkopen en productie 
a. Vermijden van gevaarlijke stoffen  

i. Al onze materialen zijn oplosmiddelvrij. Onze materialen (denk aan verf, kit, 
lijm) zijn zo min mogelijk een gevaarlijke stof. Als wij er in onze productie niet 
aan ontkomen, dan dragen wij altijd Persoonlijke Beschermingsmiddelen en 
informeren wij ook onze afnemers en eindgebruikers hierover.  



  
 
 
 

ii. Onze poedercoatstraat gebruikt een niet oplosbaar vetmiddel (alkalisch 
ontvetter). De baden worden regelmatig gereinigd, waarna alles als chemisch 
afval wordt afgevoerd.   

iii. Alle lege verpakkingsmaterialen (kittubes, kunststof, papier, metaal, grofvuil) 
worden apart ingezameld en gerecycled.  

b.  Ons product is zo duurzaam en energiezuinig als mogelijk 
i. Eurovent gecertificeerd 
ii. Energielabel 

1. Streven naar een zo hoog mogelijk wtw-rendement van onze LBK’s 
door de luchtweerstand zo klein mogelijk te houden (waarmee het 
energieverbruik laag is).  

2. Met een actief Renovatie & Beheer beleid, zorgen wij voor een zo 
energiezuinige en daarmee duurzame oplossing met onderhoud, 
revisie, modificatie en renovatie.  

iii. CE markering  
c. Gebruik maken van duurzaam geproduceerde natuurlijke materialen  

i. Al ons materiaal (kunststof, paper, metaal) is recyclebaar en wordt apart 
afgevoerd.   

ii. In onze productontwikkeling wordt altijd gekeken naar milieu en een afweging 
gemaakt tussen kwaliteit en duurzaamheid.   

iii.  
d. Informeren van relaties en leveranciers over ons Maatschappelijk Verantwoord 

Ondernemen en het continu verbeteren van ons eigen inkoopproces. We richten ons 
met name op goederen en diensten die duurzaam zijn, bij voorkeur voorzien van een 
milieu-duurzaamheids- en/of sociaal keurmerk.  

i. Maken van transparante afspraken over de kwaliteit van onze producten en 
hoe we de kwaliteit bewaken  

ii. Wij bepalen de sociale impact van onze diensten/producten en beperken 
deze voor zover het een negatieve impact, zoals frauduleus handelen, 
intimidatie, uitbuiting en kinderarbeid betreft 

iii. Bewaken de continuïteit van onze onderneming als wel die van de werknemer 
en dragen zorg voor voorzieningen mochten we te maken krijgen met verlies 
van inkomsten 

iv. Continu werken aan het verminderen van de milieubelasting en het vergroten 
van het duurzame karakter van ons bedrijf.  

 
Getekend te Drunen,  
datum 17 december 2015 
 
 
 
 
William Baars       
Directeur OC Verhulst      
 
 


