
Compensatie CO2-uitstoot organisatie 
Op dit formulier kunt u de gegevens invullen die wij nodig hebben om de CO2-uitstoot van uw organisatie te 
berekenen. 

Contactgegevens 

Organisatie 

Contactpersoon 

Functie contactpersoon 

Telefoonnummer 

E-mailadres

Onderdelen 
Hier kunt u aangeven van welk onderdeel van uw organisatie u de CO2-uitstoot wenst te compenseren 
via het Klimaatfonds. 

Gebouw Ga verder naar vraag 1 

Vervoer (auto) Ga verder naar vraag 2 

Vervoer (ov) Ga verder naar vraag 3 

Vliegreizen Ga verder naar vraag 4 

Zakelijke overnachtingen Ga verder naar vraag 5 

Overig Ga verder naar vraag 6 

1. Gebouw
Deze gegevens kunt u terugvinden op de jaar nota van uw energieleverancier.

Totaal elektriciteitsverbruik  jaarbasis kWh 

Maakt u gebruik van groene stroom?  ja   nee 

Totaal gasverbruik jaarbasis m3 

Maakt u gebruik van groen gas?  ja nee 

Totaal verbruik stadsverwarming GJ 

2. Vervoer (auto)
Hieronder kunt u de gegevens voor de auto invullen.

Brandstof Aantal kilometers per jaar Hoeveelheid brandstof per jaar 

Benzine km liter 

Diesel km liter 

LPG km liter 

Aardgas km kg 

Hybride km -



6. Overig

3. Vervoer (openbaar vervoer)
Hieronder kunt u de gegevens voor openbaar vervoer invullen.

vervoermiddel Aantal kilometers per jaar 

Bus km 

Tram km 

Randstadrail km 

Trein (nationaal) km 

Trein (internationaal) km 

4. Vliegreizen
Hieronder kunt u de bestemming en het aantal vliegreizen aangeven.

Bestemming Aantal retourvluchten 

5. Zakelijke overnachtingen
Zakelijke overnachtingen kunnen hieronder worden aangegeven.

Bestemming Aantal retourvluchten 

Ondertekening 

Naam 

Functie 

Datum en plaats 

Handtekening 

U kunt dit formulier en de bijlagen mailen naar klimaatfonds@duurzaamdenhaag.nl o.v.v. aanvraag 

financiële bijdrage of retourneren naar Klimaatfonds, Riviervismarkt 5, 2513 AM Den Haag. 

Zijn er andere onderdelen waarvan u verwacht dat zij CO2 -uitstoot veroorzaken? 
Neem contact met ons op. Wij denken graag met u mee. 

klimaatfonds@duurzaamdenhaag.nl
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