
   
Comfort en charme met oog voor de omgeving en de toekomst 
 
Er even lekker tussenuit of even bijkomen van een dag werken. Genieten van de gastvrijheid, 
gezelligheid en huiselijkheid, rust en geen haast en een prachtige omgeving om te ontdekken. Bij 
Zenzez Hotel & Lounge doen wij er alles aan om er voor te zorgen dat u een heerlijk verblijf bij ons 
heeft en tegelijkertijd proberen wij de natuur en het milieu zo min mogelijk te belasten. Met kleine 
maatregelen bereiken we een groots effect, zónder dat dit ten koste gaat aan uw comfort. Daarom 
streven wij er naar om het Green Key-certificaat te behalen.  
 
Green Key is een bekend internationaal keurmerk voor duurzame bedrijven die serieus omgaan met 
milieuzorg. Aan dit keurmerk kunt u zien dat wij er alles aan doen om de druk van ons hotel op de 
natuur en het milieu te minimaliseren. Daarmee gaan we net een stap verder dan de normale wet- 
en regelgeving vereist.  

Belangrijk onderdeel van het Green Key certificaat is dat u, als onze gast, geen hinder ondervindt aan 
de duurzame acties die wij ondernemen. En er wordt ook niet van u verwacht dat u tijdens uw 
verblijf continue rekening houdt met natuur en milieu. In tegendeel: u zult wellicht nog meer van uw 
verblijf genieten met het idee in uw achterhoofd dat u op een milieuvriendelijke manier bezig bent. 
Bij Zenzez Hotel & Lounge zoeken wij de balans tussen duurzaam ondernemen en comfort. 

In de praktijk 
Met de volgende punten geven wij een idee van onze inspanningen op het gebied van duurzaam 
ondernemen: 

• Maatschappelijk verantwoord ondernemen is nuttig en leuk. Waar mogelijk proberen wij onze 
gasten deelgenoot te maken over hoe we samen beter kunnen doen voor onze leefomgeving. 

• Wij werken continu aan het verminderen van de milieubelasting en het vergroten van het 
duurzame karakter van ons hotel. Door actief te streven naar het verminderen van onze 
afvalstromen en onze verbruiken van gas, water, elektriciteit en fossiele brandstoffen. 

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

• Wij serveren biologische thee en koffie van Simon Lévelt. Simon Lévelt staat voor eerlijke 
handel, biologische teelt en sociale projecten. 

• Wij gebruiken biologische rietsuiker en biologische koffiemelk en sojamelk (ook voor de lattes 
en cappuccino's). 

• Wij serveren biologische yoghurt en kwarkproducten, ontbijtgranen en brood. 
• Zoet broodbeleg is zoveel mogelijk biologisch, Fair Trade of lokaal geproduceerd. 
• Om plastic afval te beperken gebruiken wij bij het ontbijt geen monoverpakkingen. 
• Plat en bruisend water van Water159. Uit de Aqa-Aqa bron van Landgoed Rhederoord stroomt 

het bronwater van Water159. Met respect voor de natuur wordt het water uit deze bron 159 
meter diep onder de Veluwe geput.  

• Bewezen biologische rode en witte huiswijn en rosé van Wijnkoperij Kroese. Zij importeren al 
hun wijnen zelf. Kwaliteitswijnen direct van de wijnboer rechtstreeks dus naar de liefhebber. 

• Biologische sappen. 



   
• Gebruik van The Good Roll. Dit zijn rollen Wc-papier en tissues op de kamers die duurzaam 

worden geproduceerd en waar met een gedeelte van de opbrengst de bouw van toiletten wordt 
ondersteund in landen waar wc's niet vanzelfsprekend zijn.  

• We hebben duurzame badmatten (Pure GOTS bio-teelt katoen). 
• 100% Groene stroom van Greenchoice. 
• 100% 'Groen' gas (bosgecompenseerd door energieleverancier Greenchoice). 
• Energiebesparende verlichting (LED of spaarlampen). 
• Oplaadpunten voor elektrische fietsen en fietsen voor de verhuur. 
• Alle kamers kunnen individueel worden verwarmd en gekoeld. 
• Dubbele beglazing zoveel als mogelijk (ondanks de monumentale ramen). 
• Waterbesparing volgens de normen van Green Key. 
• Wij houden al onze verbruiken zorgvuldig bij. 
• Verantwoord papiergebruik (keurmerk en actief hergebruik papier). 
• Milieusparende schoonmaakmiddelen. 
• Brandblussers gevuld met ECO-foam en de brandblussers hebben een milieukeurmerk. 
• Het personeel is betrokken bij onze duurzame manier van ondernemen. 
• Wij houden ons actief op de hoogte van MVO-ontwikkelingen binnen ons vak en leveren een 

actieve bijdrage aan de overdracht van onze kennis hierover aan medewerkers en anderen die 
het vak willen leren. 

• Wij informeren onze gasten, medewerkers en leveranciers hoe wij maatschappelijk 
verantwoord ondernemen. 

• Wij maken transparante afspraken met derden over de kwaliteit van onze product en hoe we de 
kwaliteit bewaken. 

• Wij bepalen naast de financiële impact ook de sociale en milieu impact van ons product en 
beperken een eventuele negatieve impact hiervan zoveel mogelijk. 

• Wij onderhouden het pand door middel van duurzame materialen. 
• Waar mogelijk maken wij gebruik van circulair meubilair. Het bestaat deels uit hergebruikte 

materialen en antiek met een tweede leven. 
• Wij leveren een bijdrage aan maatschappelijke doelen door giften, door sponsoring en 

vrijwilligerswerk. 
• Wij zijn actief in het opleiden van middelbare scholieren op het gebied van hospitality en 

maatschappelijk verantwoord ondernemen. 
 

Wilt u meer informatie over Green Key? Kijk dan eens op www.greenkey.nl 

Wij hopen u snel een keer te mogen begroeten in ons kleinschalige boutique hotel in Apeldoorn en 
laten u graag kennismaken met onze inspanningen op het gebied van duurzaam ondernemen. 


