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Geachte relatie,       
 
Track Line B.V. is in 2001 opgericht en heeft zich gespecialiseerd in het aanbrengen van 
wegmarkeringsmaterialen, het reinigen van wegdekoppervlakken en gladheidsbestrijding.  
 
Voorop stond en staat nogsteeds het voldoen aan de eisen en verwachtingen van u als opdrachtgever.  
Het continu verbeteren van de kwaliteit, veiligheid, gezondheid (welzijn) en milieu vinden we logisch. 
Daarom is het ISO-9001, VCA** en BRL-9142 certificaat behaald. Ook is de  werkelijke CO2-uitstoot jaren 
geleden al geïnventariseerd en vastgelegd. Verder wordt er al jaren geïnnoveerd en geïnvesteerd. 
 
Dit jaar heeft Track Line B.V. zich gecommitteerd aan het certificatieschema van de CO2-Prestatieladder van 
de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO). Na het behalen van het CO2-Bewust 
certificaat, niveau 3 wordt dit getoond op onze website. Dit certificatieschema verlangt een reductie van de 
CO2-uitstoot.  
 
We hebben onszelf tot doel gesteld om per ton omzet de CO2-emissie te reduceren met 3% in 2022 en 5% in 
2027 gerekend vanaf het referentiejaar 2017. In het energiemanagementplan is deze doelstelling nader 
uitgewerkt. Een aspect is de jaarlijkse vastlegging van de CO2-uitstoot en het periodiek rapporteren over de 
voortgang mbt de CO2-reductiedoelstellingen.   
 
Om dit doel te behalen hebben we maatregelen genomen. Allereerst door onze medewerkers te informeren 
over de CO2-uitstoot om het CO2-bewustzijn bij hen te vergroten. Belangrijk is om bewust om te gaan met 
alles wat energie verbruikt. Daarnaast is ons inziens CO2-reductie mogelijk door de wijze waarop materieel 
wordt gebruikt en ingezet. Tevens zal bij aanschaf van nieuw materieel worden ingezet op zuinige motoren. 
Indien mogelijk wordt er overgestapt op elektrisch aangedreven materieel en/of voertuigen. 
 
Naast interne programma’s draagt Track Line bij aan CO2-initiatieven om samen met u, opdrachtgevers en 
collega bedrijven te komen tot CO2-Reductie.  
 
Op onze website www.trackline.nl vindt u meer informatie.  
 
Wij vertrouwen u hiermee naar genoegen te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
H.C. Burggraaf 
Directie Track Line B.V. 


