
Onze  milieuverklaring  

Bij  de  Barrière  de  Transinne,  zijn  we  ons  volledig  bewust  van  de  schaarse  rijkdommen  van  onze    
planeet  en  van  de  impact  die  onze  sector  heeft  op  het  milieu.  Ons  hotel  wil  aan  de  huidige  behoeften  
voldoen  zonder  deze  van  onze  toekomstige  generaties  in  gevaar  te  brengen.    

Daarom  hebben  we  besloten  om  een  milieubeleid    te  voeren  dat  ons  toelaat  onze  ecologische  
voetafdruk  te  verminderen  maar  tegelijkertijd  een  kwaliteitsvolle  dienstverlening  te  handhaven.  

Gesteund  door  een  jarenlange  ervaring  heeft  de  Barrière  de  Transinne    decennia  en  omgangsvormen  
doorstaan.    Vandaag  de  dag  staat  de  ecologische  toekomst  van  onze  planeet  op  het  spel  en  hebben  
we  beslist  om  bij  te  dragen  aan  het  behoud  van  het  milieu  dank  zij  het  Green  Key  label.    

Green  Key  is  een  internationaal  keurmerk  toegekend  aan  milieuvriendelijke  toeristische  bedrijven  die  
op  een  duurzame  manier  te  werk  gaan.    

In  deze  context  zet  de  Barrière  de  Transinne  om      

-‐   het  nodige  personeel  ter  beschikking  te  stellen  voor  de  verwezenlijking  van  haar  
milieubeheersysteem  ;  

-‐   de  bescherming  en  het  behoud  van  het  milieu  te  integreren  in  het  dagelijks  beheer  van  haar  
activiteiten,  gericht  op  een  continue  verbetering  ;  

-‐   de  milieuwetgeving  van  toepassing  op  haar  activiteiten  na  te  leven  ;  
-‐   de  milieueffecten  van  haar  activiteiten  tot  een  minimum  te  beperken.  

  

Onze  algemene  investeringen  om  onze  ecologische  voetafdruk  te  verkleinen    

-‐   Een  zuiveringsinstallatie  
-‐   In  de  kantoren  zijn  de  bedienden  en  de  medewerkers    van  de  Barrière  de  Transinne  zich  

bewust  over  dit  duurzaam  verbruik.  Ze  printen  alleen  wat  nodig  is.  
-‐   Recycleringsafvalbakken  zijn  aanwezig  in  de  ruimtes  voor  het  personeel.  Alle  afval  wordt    

wordt  gesorteeerd  :  karton,  organisch  afval  en  glas.  
-‐   Dual-‐flush  toiletten  zijn  geïnstalleerd.  
-‐   Samenwerkingsverbanden  met  milieuvriendelijke  leveranciers  zijn  opgestart.  
-‐   De  verlichting  wordt  beheerd  door  domotica  en  in  alle  ruimtes  zijn  LED  lampen  met  een  laag  

energieverbruik  geïnstalleerd.  

     



Inzake  het  hotel    

-‐   Elk  van  onze  27  kamers  zijn  uitgerust  met  ramen  met  dubbele  beglazing  en  met  kaartlezers  
die  automatisch  de  verlichting  uitschakelen  wanneer  de  klant  de  kamer  verlaat.    

-‐   De  TV’s  zijn  energiezuinige  flatscreens  
-‐   De  bewegingsdetectoren  in  de  gangen  zijn  ingesteld  om  de  electriciteit  niet  continu  aan  te  

laten.  
-‐   Vloerisolatie,  thermische  en  akoestische  isolatie  zijn  overal  in  de  zaak  aanwezig.  
-‐   De  buitenverlichting  wordt  automatisch  in-‐  en  uitgeschakeld  bij  daglicht.  
-‐   In  de  winter  wordt  de  verwarming  aangezet  om  15u  in  de  kamers  die  ‘s  avonds  bezet  zijn,  dit  

om  het  brandstofverbruik  te  verminderen.    

In  de  Wellness  zijn  de  sauna  en  de  hammam  alleen  op  aanvraag  in  gebruik      

-‐   De  Wellness  wordt  slechts  ingeschakeld  als  hij  gereserveerd  is  en  uitgeschakeld  als  de  klant  
zijn  sessie  ten  einde  is.  

  

In  het  restaurant    

-‐   De  meeste  van  onze  verwerkte  groenten  zijn  lokaal  en  biologisch  geteeld.  
-‐   We  gebruiken  uitsluitend  stoffen  servetten,  tafeldoeken  en  onderleggers  om  de  papierafval  

te  beperken.  
-‐   De  kaart  is  beperkt  om  verspilling  te  voorkomen  en  een  menu  in  functie  van  de  markt  en  het  

seizoen  wordt  voorgesteld.  
-‐   Wij  werken   samen  met   lokale   producenten   om   de   ecologische   impact   te   beperken   en   de  

streekeconomie  te  promoten.  

In  onze  vergaderzalen    

-‐   De   verlichting   en   het   audiovisueel   materiaal   worden   juist   voor   aankomst   van   de   klanten  
aangezet.  

  

Handelen,  informeren,  vormen  en  aanmoedigen  zijn  voor  de  Barrière  de  Transinne  de  
sleutelwoorden  voor  het  succes  van  deze  zaak.  Daarom  betrekt  ze  ook  haar  klanten  bij  het  «  Go  for  
Green  »  programma  :  de  klant  wordt  aangemoedigd  om  de  impact  op  het  milieu  tijdens  zijn  verblijf  
te  beperken  via  eenvoudige  en  gebruiksvriendelijke  handelingen.  

  


