
DEERNS NEDERLAND B.V. - Adviseur
Deerns is als onafhankelijk ingenieursbureau gespecialiseerd in advies, ontwerp en uitvoeringsbegeleiding op het vlak van 
installatietechniek, bouwfysica, energievoorziening en duurzaamheid. Onze expertises dragen bij aan duurzame, intelligente en 
toekomstbestendige gebouwen die doen waarvoor ze bedoeld zijn.

Paris Proof Commitment

www.parisproof.nl

1 - Ambitie
Bij Deerns dragen we bij aan een duurzame leefomgeving. Dit komt naar voren in onze ontwerpen voor onze klanten waarbij 
onze adviseurs de balans tussen het primaire doel van het gebouw en de Paris Proof ambitie opzoeken. Daarnaast verlagen 
wij onze eigen CO2 uitstoot elk jaar, waarbij we naast onze huisvesting, ook onze mobiliteit meenemen.

2 - Transparant
Wij zijn open over ons eigen CO2 verbruik en dit delen we op internationaal niveau. Daarnaast rapporteren wij ook de 
CO2 uitstoot die voorkomen wordt door slimme en efficiënte oplossingen voor energiebesparing in onze ontwerpen. 
De verhouding tussen deze 2 waarden noemen wij de Deerns Multiplier.

3 - Realiseer
Onze adviezen, concepten en ontwerpen zorgen voor gebouwen die werken voor mensen. Dat betekent dat ze gezond, 
energiezuinig en comfortabel zijn. Want alleen als deze pijlers in balans zijn is er sprake van een toekomstbestendig 
gebouw. Dit komt ook tot uitdrukking in de BREEAM, LEED of WELL certificering van een groot aantal van onze ontwerpen.

4 - Monitor 
Jaarlijks publiceren wij ons CSR rapport waar onze CO2 uitstoot, de voorkomen uitstoot van onze klanten en de Deerns 
Multiplier vermeld staan. Ook lichten we in dit verslag enkele van onze projecten toe om te illustreren hoe wij bedragen 
aan een verminderde CO2 uitstoot . 

5 - Promoot
In alles wat we doen, zijn we ons bewust van het belang om zo verantwoord mogelijk te handelen. Dit geldt voor de 
ontwerpen die we maken voor onze opdrachtgevers. De ambitie voor onze eigen huisvesting en mobiliteit versterken onze 
boodschap. Wij adreseren energiezuinigheid in gesprekken met stakeholders in onze gesprekken en via (externe) media.
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