VANAF 2021

KLIMAATNEUTRAAL VERZENDEN NAAR
DE NEDERLANDSE CONSUMENT

ONZE SNELWEG NAAR 0% EMISSIE

GROEN NIEUWS!

Als pakketvervoerder is DHL Parcel altijd onderweg. Naar

Om de resterende uitstoot terug te dringen tot nul, zetten we

adressen ver weg of dichtbij. Daarnaast hebben we nóg een

een nieuwe stap. Per 1 januari 2021 starten we met het

belangrijke bestemming: in 2050 willen we wereldwijd onze

GoGreen compensatieprogramma. Via dit programma compen-

CO2-uitstoot hebben teruggebracht tot nul. Maar ook nu

seren we de CO2 die we (nog) uitstoten. Dit doen we door te

werken we hard om onze uitstoot maximaal te reduceren.

investeren in duurzame partners, projecten en initiatieven.

Dit doen we door bijvoorbeeld in te zetten op elektrisch vervoer

Omdat veel van onze klanten verduurzaming net zo belangrijk

in de last mile. Dit betekent dat we onze pakjes in 2025 al

vinden als wij, betalen zakelijke zenders naar de Nederlandse

emissievrij zullen afleveren bij de consument. Daarnaast testen

consument een GoGreen toeslag van €0,01 per pakket. Met deze

we op ons sorteercentrum in Zwolle met vrachtwagens die

toeslag compenseren we gedeeltelijk de uitstoot van deelne-

rijden op hydrotreated vegetable oil, een brandstof die tot 90

mende klanten. DHL neemt de overige kosten voor zijn rekening

procent minder uitstoot. En wat we bouwen, bouwen we groen.

zodat pakjes 100% klimaatneutraal worden verzonden.

Namelijk: BREEAM gecertificeerd. Verder breiden we onze
duurzame bezorgopties steeds verder uit, zoals met

Voor overige verzenders, bijvoorbeeld 2B-klanten, wordt de

Afgesproken Plek.

CO2-compensatie op een later moment ingevoerd.

Toch is er een deel wat we (nog) niet kunnen reduceren. Hier
hebben we het GoGreen compensatieprogramma voor

VOORDELEN VOOR GOGREEN KLANTEN

ingericht.

GoGreen certificaat
Deelnemers ontvangen ieder jaar een certificaat waarop staat
hoeveel uitstoot ze via DHL Parcel hebben gecompenseerd.
Interessante cijfers om (in- en extern) te delen.
Compensatiedashboard
GoGreen klanten zien in My DHL Parcel precies hoeveel uitstoot
hun zendingen hebben veroorzaakt. Deze uitstoot wordt 100%
gecompenseerd.
Groen pluspunt in uw webshop
GoGreen vermelden in de check-out? Goed idee. Klimaatneutrale
bezorging is een mooie bonus voor consumenten die met een
gerust hart willen shoppen.
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In 2020 hebben wij samen
met partner Trees for All
een DHL bedrijfsbos met
7.000 bomen geplant.

