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Bouwen aan een duurzaam reisplatform
Unieke plekken. Lokale samenwerkingen. Duurzaam de wereld
ontdekken. Met Sustainaway creëren we een uniek duurzaam
reisplatform: duurzame overnachtingen, activiteiten en
pakketreizen allemaal op één plek. Zo zorgen we ervoor dat
duurzaam reizen toegankelijk wordt. Helpt u ons bij deze
missie?

info@sustainaway.nl



Hernieuwbare
energiebronnen

Windenergie, zonne-energie,
waterkrachtenergie,
oceaanenergie en aardwarmte
dragen bij aan de vermindering
van de broeikasgasuitstoot, in
vergelijking met energie uit
reguliere fossiele brandstoffen.

Onze duurzaamheidsrichtlĳnen
We horen regelmatig dat mensen wél graag duurzamer op
vakantie willen gaan, maar niet zo goed weten hoe. Daarom
leggen we in onze duurzaamheidsrichtlijnen uit welke
aspecten belangrijk zijn voor een duurzame vakantie inclusief
accommodatie, activiteiten en vervoer. 

Over ons
Met Sustainaway bieden we reizigers en vakantiegangers een
manier om duurzaam op reis te gaan. Op ons platform vind je
daarom alle benodigdheden om een groene reis samen te
stellen. Zo selecteren we duurzame vervoersopties, unieke
accommodaties en activiteiten waarmee je gegarandeerd iets
nieuws beleeft. 

We zijn altijd op zoek naar lokale ondernemers die hun
verhaal willen vertellen. Waarom hebben zij duurzame keuzes
gemaakt en welke plekjes in de buurt zijn voor hun
belangrijk? Onze reizen zijn samengesteld met oog op de
lokale omgeving en natuur, met als doel de klant een unieke
reiservaring mee te geven.

Meer over onze duurzaamheidsrichtlijnen?
Bekijk onze website!

Groen 
vervoer

Verduurzaming van transport
en vervoer is één van de
belangrijkste vraagstukken
binnen duurzaam toerisme.
Daarom stimuleren wij
reizigers om het openbaar
vervoer, de fiets en elektrische
auto's of campers te gebruiken

https://sustainaway.nl/duurzaam-toerisme/


Plantaardig
eten

Ook eten en drinken is een
belangrijk aspect van
duurzaam toerisme. Zo is de
milieu-impact van dierlijke
producten een stuk hoger
dan die van plantaardige
producten. De
accommodaties op ons
platform serveren niet
allemaal enkel plantaardige
producten, maar bieden wel
vegetarische of vegan opties
aan.

Lokale producten &
samenwerkingen

Producten die afkomstig zijn uit
de regio waarin de
accommodatie zich bevindt,
hebben een kleinere milieu-
impact. Dit is doorgaans te
wijten aan twee factoren: een
lagere CO2-uitstoot op het
gebied van transport en een
lager energieverbruik bij
productie met grondstoffen uit
de regio. Accommodaties
presenteren bijvoorbeeld een
ontbijt met lokale producten. 

Meer over onze duurzaamheidsrichtlijnen?
Bekijk onze website!

Energieverbruik minimaliseren
Naast groene energie, is ook energiezuinigheid belangrijk voor
de milieu-impact van accommodaties. Kleine stappen als
dubbel glas en isolatie, of grotere stappen zoals een
warmtepomp helpen hierbij.

https://sustainaway.nl/duurzaam-toerisme/


Waterverbruik
minimaliseren

Ook het gebruik van water is
een belangrijk aspect van
duurzaam toerisme. Slim
omgaan met water kan
middels een
regenwateropvangsysteem,
om planten water te geven of
na filtering te gebruiken voor
wc of wasmachine. Dit
bespaart kostbaar drinkwater
en vermindert de druk op
rivieren en natuurgebieden in
tijden van droogte. 

   Recycling en
hergebruik van

materialen
Eén van de belangrijkste
regels uit de circulaire
economie is het hergebruik
van materialen, zodat deze
niet worden weggegooid als
afval maar gebruikt worden
als grondstof voor iets anders.
Veel duurzame
accommodaties die je bij ons
vindt geven gebruikte
materialen daarom een
nieuw leven. 

info@sustainaway.nl



Ook overtuigd van het belang van verduurzaming in de
reisbranche? Sluit uw accommodatie, unieke verblijf of
camping aan bij ons platform! Wij zorgen voor een groter
bereik, een extra verkoopkanaal en een unieke manier om
het verhaal van uw accommodatie te vertellen. Wanneer u nu
instapt, profiteert u van veel zichtbaarheid op onze social
media kanalen en in advertising onder een doelgroep die
geïnteresseerd is in duurzaamheid. 

Interesse? We maken graag kennis om een potentiële
samenwerking te bespreken! 

Zoals ieder reisplatform vragen wij een
kleine commissie als dekking van onze
kosten. Omdat wij in de eerste fase van
ons platform zitten, zullen we in de
toekomst gaan profiteren van
schaalvoordelen. Dat betekent echter niet
dat wij onze marges dan zullen verhogen
(zoals grote platforms hebben gedaan).
Wij streven naar een eerlijke manier van
toerisme en hopen onze marges in de
toekomst dan ook te verlagen! 

Vragen?

info@sustainaway.nl

Uw duurzame verblĳf op Sustainaway? 


