
HOPPENBROUWERS TECHNIEK B.V. - Installateur
Hoppenbrouwers is een allround technisch dienstverlener met vestigingen door heel Nederland. We zijn een toekomstbestendig 
bedrijf en werken hard om de beste partner voor medewerkers, klanten, scholen te zijn. Onze ambitie is om de meest duurzame 
installateur van Nederland te worden. 

Paris Proof Commitment

www.parisproof.nl

1 - Ambitie
Met de kennis en expertise van onze medewerkers helpen wij klanten hun duurzame ambities waar te maken. Bovendien 
willen we in 2030 de duurzaamste installateur van Nederland zijn en is tegen die tijd onze eigen bedrijfsvoering CO2 
neutraal en circulair en dragen we op die manier bij aan de Paris Proof ambitie.

2 - Transparant
Hoppenbrouwers doet uitgebreide verslaglegging van het energiegebruik, afvalverwerking en andere relevante 
concepten gerelateerd van duurzaamheid. Deze informatie wordt zowel intern als extern gedeeld en is beschikbaar voor 
alle geïnteresseerden. Indien er informatie beschikbaar is over de uitstoot van producten of materialen, wordt deze 
ook gedeeld. 

3 - Realiseer
Er is een routekaart gecreëerd waarin alle duurzame doelstellingen voor de komende jaren zijn vastgelegd. Er is een groep 
medewerkers actief gericht op verduurzaming van het bedrijf en het tegemoetkomen van de duurzame wensen van klanten. 

4 - Monitor 
Hoppenbrouwers werkt aan het creëren van een footprint rapport van ieder project dat beschikbaar is voor medewerkers 
en de klant. Er wordt gebruik gemaakt van een gestandaardiseerde verslaglegging (GRI) via een vast systeem voor het in 
beeld brengen van resultaten. 

5 - Promoot
Wij geloven dat inzicht in gebouwen de basis is van een ‘smart building’. Dit inzicht delen wij graag met ketenpartners en 
spreken hierbij op events of andere gelegenheden. Ook schrijven wij een maandelijks blog waar iedereen zich op kan 
inschrijven, daarnaast werken we vaak samen met opleidingsinstellingen en geven we geregeld masterclasses.

AANTAL EIGEN GEBOUWEN

AANTAL M2 VLOEROPPERVLAK

AANTAL MEDEWERKERS

21

25.668 m2

1.582


