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Bedrijfsinformatie:

Bedrijfsnaam: Fugro GeoServices B.V.

KvK nummer: 27114147

Sector: Ingenieursbureau

Locatie: Hoofdlocatie

Adres: Veurse Achterweg 10, 2364SG,
Leidschendam

Telefoon: 070-3111333

E-mail: p.vgelder@fugro.nl

Website: http://www.fugro.nl

Contactpersoon

Functie:

FTE's: 0

Omzet: € 0,00

C02 emissiefactoren:

Versie: CO2 emissiefactoren

Datum: 01-01-2015

Verificatie verklaring:
Nog geen verificatie verklaring beschikbaar

Organisatie omschrijving:

Invloed van onzekerheden in de
nauwkeurigheid van GHG-emissie- en
verwijderingsgegevens:
De gepresenteerde resultaten moeten altijd geïnterpreteerd
worden met een bepaalde onzekerheidsmarge. Daarnaast
moesten als gevolg van enkele praktische beperkingen bepaalde
aannames worden gemaakt. Het is de verwachting dat deze
nauwelijks invloed hebben op de daadwerkelijke CO2-
emissiecijfers. 1. Voor zes kantoren is er een verdeelsleutel
gehanteerd om het energieverbruik van FGSBV te kunnen
berekenen waar FGSBV de panden niet alleen in gebruik heeft. 2.
Privé kilometers met auto’s van de zaak zijn meegenomen in de
totale CO2-uitstoot van FGSBV. 3. 3% van de totale CO2 uitstoot
van 2016 is opgeschaald (gekopieerd van 2015).,De
gepresenteerde resultaten moeten altijd geïnterpreteerd worden
met een bepaalde onzekerheidsmarge. Daarnaast moesten als
gevolg van enkele praktische beperkingen bepaalde aannames
worden gemaakt. Het is de verwachting dat deze nauwelijks
invloed hebben op de daadwerkelijke CO2- emissiecijfers. 1. Voor
zes kantoren is er een verdeelsleutel gehanteerd om het
energieverbruik van FGSBV te kunnen berekenen waar FGSBV de
panden niet alleen in gebruik heeft. 2. Privé kilometers met auto’s
van de zaak zijn meegenomen in de totale CO2-uitstoot van
FGSBV. 3. 3% van de totale CO2 uitstoot van 2016 is opgeschaald
(gekopieerd van 2015).

Co2 uitstoot per scope:
scope1
Brandstofverbruik (lease)wagenpark -
bedrijfswagens: personenauto Benzine (E95)
(NL)

195.92 ton*

Brandstofverbruik (lease)wagenpark -
bedrijfswagens: personenauto Diesel (NL) 1317.13 ton*

Brandstofverbruik (lease)wagenpark -
bedrijfswagens: personenauto LPG (NL) 0.06 ton*

Overige energiedragers voor andere
doeleinden dan vervoer Aardgas 206.19 ton*

Totaal: 1719.30 ton*

scope2
Zakelijk verkeer - Vliegreizen < 700 km 17.72 ton*

http://www.fugro.nl
http://www.duurzameleverancier.nl/beheer/co2emissions/view/2016
http://www.duurzameleverancier.nl/beheer/co2emissions/view/2016
http://www.duurzameleverancier.nl/beheer/co2emissions/view/2016
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scope2
Zakelijk verkeer - Vliegreizen 700 - 2500 km 12.67 ton*

Zakelijk verkeer - Vliegreizen > 2500 km 33.72 ton*

Zakelijk verkeer - Privéauto Brandstof
onbekend 85.64 ton*

Groene stroom B Windkracht 0.00 ton*

Warmte Restwarmte met bijstook 1.94 ton*

Warmte Warmtelevering-kolencentrale 0.00 ton*

Totaal: 151.68 ton*

scope1 1719.30

scope2 151.68

* ton CO2 equavalenten.
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* ton CO2 equavalenten.

Wijzigingshistorie
Datum Betreft periodes Aangepast door Omschrijving wijzigingen
08-09-2016 1e helft 2016 C.J.R. van der Hout geen

23-02-2017 2e helft 2016 C.J.R. van der Hout geen

23-02-2017 1e helft 2016 C.J.R. van der Hout Toevoegen stadsverwarming

23-02-2017 2e helft 2016 C.J.R. van der Hout Zakelijk verkeer - privé auto was toegevoegd als
benzine in plaats van als Brandstoftype niet bekend

18-04-2017 1e helft 2016 / 2e helft 2016 C.J.R. van der Hout Aardgas was opgegeven onder twee categorieën,
aangepast naar één.

18-04-2017 1e helft 2016 / 2e helft 2016 C.J.R. van der Hout Nadere controle cijfers


