
BEING - Ontwikkelaar
Being is de eerste Nederlandse B Corp-gecertificeerde vastgoedontwikkelaar en ontwikkelt duurzame gebieden die mensen 
helpen om het beste uit zichzelf te halen. Dit alles doen we met een lange termijnvisie, zodat het positieve effect ook generaties 
na ons voelbaar is, omdat we allemaal onderdeel zijn van something bigger. 

Paris Proof Commitment

www.parisproof.nl

1 - Ambitie
Wij committeren ons aan het behalen van de Paris Proof ambitie voor 2050, door zelf gehuisvest te zijn in Paris Proof 
kantoren vanaf 2030, door de Paris Proof ambitie zoveel mogelijk door te voeren in onze eigen ontwikkelingen en door 
binnen onze eigen branche Paris Proof te promoten en oplossingen te bieden die bijdragen aan Paris Proof gebouwen.

2 - Transparant
Wij zijn transparant over het energieverbruik van onze eigen huisvesting. Ook zijn we transparant over de materiaal 
gebonden CO2 emissies en het verwachtte energieverbruik van onze ontwikkelingen richting toekomstig eigenaar en 
gebruiker. Deze zijn terug te vinden in ons jaarlijkse impact rapport en delen wij bij oplevering van het gebouw.

3 - Realiseer
Bij nieuwe ontwikkelingen maken wij gebruik van een routekaart die zowel voor de materiële als operationele emissies 
instructies geeft hoe de CO2-uitstoot te minimaliseren, met als doel om op termijn volledig Paris Proof gebouwen op te 
leveren. Wij motiveren het ontwerpteam keuzes te maken die het behalen van de doelstelling versnellen.

4 - Monitor 
Wij rapporteren jaarlijks het energieverbruik en de behaalde CO2-reductie van eigen huisvesting, van onze ontwikkelingen 
rapporteren wij jaarlijks de materiaal gebonden CO2 emissies, berekend volgens de Paris Proof rekenmethodiek. Wij zijn 
deelnemers van de Whole Life Carbon commitment en Paris Proof Commitment en delen onze voortgang met de DGBC.

5 - Promoot
Wij tonen leiderschap richting vastgoedeigenaren, vastgoedbeheerders, eindgebruikers, aannemers, leveranciers, de 
branche en ons eigen personeel. Dit doen we door onze prestaties te publiceren en het organiseren en deelnemen van 
evenementen waarin wij onze kennis kunnen delen. 
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