
 

 

MVO verklaring Court Hotel  

 

De directie van Utrecht City Concepts, eigenaar van Court Hotel, heeft 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) hoog in het vaandel. Court Hotel 

integreert duurzaamheid in haar bedrijfsvoering waarbij zij scherp let op People, Profit 

en Planet wat zichtbaar is door: 

1. Optimaliseren/in stand houden van vakkennis van het huidige personeel en het opleiden 

van nieuw personeel. Daarbij schenken we in de opleiding en  

bij herhaling aandacht aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. (MVO)   

2. Onze werkrelaties met gasten, bezoekers, vakgenoten en leveranciers informeren over 

maatregelen die wij treffen bij maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

3. Vrijwillige bijdragen te leveren aan activiteiten zoals het sponsoren van goede doelen.  

Zowel ad hoc als permanent.  

4. Continu te werken aan het reduceren van CO2 uitstoot door het terugdringen van ons 

energieverbruik, water en afval en door het monitoren daarvan. Daarnaast investeren we in 

zuinige installaties en apparatuur.  

5. Continu te werken aan het verbeteren van ons inkoopproces als het gaat over de inkoop 

van goederen en diensten met een milieu- en/of sociaal keurmerk.  

6. Zoveel als mogelijk milieuvriendelijke producten en diensten in te kopen bij leveranciers die 

daartoe onze doelstellingen hebben onderschreven en ondertekend.  

7. Jaarlijks opstellen van een MVO plan en tevens vrijmaken van budgets voor de uitvoering 

hiervan. 

8. Jaarlijkse evaluatie van ons MVO beleid en het opstellen van speerpunten op dit gebied 

voor de komende twee jaar.  

 

Utrecht City Concepts  

 
Utrecht City Concepts beheert meerdere hotels in Utrecht. Court Hotel waar u zich nu bevindt is er  

één van. Bij de renovatie van dit gebouw zijn er steeds duurzame materialen gebruikt. Het hotel 

wordt verwarmd d.m.v. stadsverwarming terwijl tevens gebruik wordt gemaakt van een VRF 

systeem dat het klimaat regelt. Daarnaast maken we gebruik van energiezuinige LED-verlichting. 

De verlichting en het koelsysteem (indien gewenst) in de gastenverblijven worden pas actief als u 

de energiesaver (elektronische sleutel) in de houder heeft geplaatst. Als u de kamer verlaat en de 

elektronische sleutel uit de houder neemt doven de lampen en stopt het koelsysteem. Ook met 

water springen we zuinig om door deze volgens vastgestelde normen te leveren zonder dat dit ten 

koste van het comfort gaat. Door deze maatregelen gaan we zeer zuinig om met energie en 

water, minimaliseren we de CO2 uitstoot en sparen we het milieu. 

Afval wordt gescheiden ingezameld, zowel in de openbare ruimten als in de gastenverblijven. U, 

als gast, kunt daar een bijdrage aan leveren door uw afval in de openbare ruimten in de daarvoor 

bestemde afvalbakken te deponeren. Onze medewerkers voeren het afval vanaf de kamers 

gescheiden af in de stromen papier en karton, glas en restafval. 
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