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We acknowledge our responsibility to respect the environment and 
manage our impacts for the benefit of the communities in which we 
operate, and we are committed to measuring and managing those impacts 
and finding innovative ways to reduce them. We will: 

Wij erkennen dat wij de verantwoordelijkheid hebben om het milieu te 
respecteren en om onze impact hierop te beheersen ten bate van de 
lokale gemeenschappen waarin wij opereren; wij maken ons sterk voor 
het meten en managen van onze impact en voor het vinden van nieuwe 
manieren op onze impact te reduceren  We zullen: 

 implement sound environmental practices in the design, development
and operation of our hotels 

 gedegen milieu-eisen toepassen bij het ontwerp, de ontwikkeling 
en de exploitatie van onze hotels 

 encourage the development and integration of sustainable 
technologies 

 de ontwikkeling en integratie van duurzame technologieën 
stimuleren 

 endeavour to reduce our use of energy and water, and re-use and 
recycle the resources consumed by our business wherever practical

 inzetten op de reductie van ons energie- en waterverbruik en door 
ons gebruikte materialen zoveel als praktisch mogelijk is 
hergebruiken en recyclen 

 engage our customers, colleagues, hotel owners, suppliers and 
contractors in our efforts to protect the environment

 onze klanten, collega's, hoteleigenaren, leveranciers en 
opdrachtnemers betrekken bij onze inspanningen om het milieu te 
sparen 

 provide the training and resources required to meet our objectives  de training en middelen leveren die nodig zijn om onze 
doelstellingen te halen 

 monitor, record and benchmark our environmental performance on a 
regular basis 

 onze milieu-prestaties regelmatig monitoren, vastleggen en 
evalueren 

 make business decisions that take these commitments into account  zakelijke beslissingen nemen die rekening houden met deze 
voornemens 

 communicate our policies, practices and programmes to all our 
stakeholders. 

 ons beleid, onze praktijken en programma's met al onze 
stakeholders communiceren. 


