
   
 

 
 
 
 

Coolworld is gecertificeerd voor ISO 9001 (kwaliteit), ISO 45001 (veiligheid) en 

ISO 14001 (milieu). We leggen graag uit hoe Coolworld omgaat met milieu en 

duurzaamheid en om te zien wat dit voor onze klanten betekent. 
 

Milieutoeslag 

Coolworld draagt duurzaamheid een warm hart toe en blijft continu investeren in 

ontwikkelingen en maatregelen op dit gebied. Wij berekenen onze afnemers een 

bijdrage in de kosten van deze ontwikkelingen in de vorm van een milieutoeslag.  
Deze toeslag van 2,5% wordt berekend over de maandelijkse netto 

factuurbedragen huur, transport en arbeid. Deze toeslag treft u aan op uw 

maandelijkse facturen. 

 

ISO 14001 
ISO 14001 is de internationaal geaccepteerde standaard met eisen op het gebied 

van milieumanagementsystemen. Een milieumanagementsysteem wordt gebruikt 

om een bij de organisatie passend milieubeleid te ontwikkelen en de uitvoering 

ervan te borgen. Coolworld is door DNV gecertificeerd omdat het heeft 

aangetoond haar processen hieromtrent goed op orde te hebben en volop 

investeert in mensen en in middelen om het beleid omtrent milieu en 
duurzaamheid continu te blijven ontwikkelen en verbeteren. 

 

Wat doet Coolworld dan precies? 

Coolworld is telkens bezig de organisatie aan te passen aan de wijzigende wet- 

en regelgeving en streeft ernaar om op een aantal vlakken zelfs voorop te lopen 
in de ontwikkelingen. 

Hieronder een aantal concrete punten wat Coolworld zoal doet: 

- Continu investeren in nieuwe machines die voldoen aan de hoogste 

kwaliteits- en milieustandaarden 

- Doorlopende ontwikkeling en investeringen in machines die werken op 
natuurlijke koudemiddelen (o.a. CO2) 

- Controle en aanpassing van onze bestaande vloot om de toepassing van 

de toegestane koudemiddelen te kunnen blijven garanderen 

- Doorlopend het verhuurproces herzien en aanpassen om de levering van 

duurzame klant specifieke oplossingen te verzorgen en dit op een zo 

duurzaam mogelijke manier te organiseren 
- De interne procedures voortdurend laten toetsen door onafhankelijke 

consultants en een certificatie instelling (DNV) 

- Een constante focus op optimale en milieuvriendelijke distributie 

behouden, waarbij we onder andere werken aan zo kort mogelijke 

transportafstanden, optimale planning van lever- en ophaaldata en 
vergroening van de voertuigvloot. 

 

Zijn er vragen omtrent onze certificeringen, onze werkzaamheden of uw factuur, 

neem dan contact op met uw vaste aanspreekpunt, of bel naar het centrale 

nummer en vraag naar een van de medewerkers van onze salesafdeling. 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Norm_(standaard)

