Aad de Wit

VERHUISBEDRIJF INTRODUCEERT
EERSTE ELEKTRISCHE VRACHTWAGEN
Mondial Aad de Wit Verhuizingen is al
enige tijd een echte pionier op het
gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. In 2008 waren zij
het eerste verhuisbedrijf in Europa dat
klanten de mogelijkheid bood om een
verhuizing CO2-neutraal te laten
uitvoeren. Bij dit concept wordt

de uitstoot van CO2 volledig
gecompenseerd door middel van
compensatie van de ‘carbon footprint’.
Maar het is natuurlijk nog beter als
een verhuizing kan plaatsvinden
zonder uitstoot van CO2. Dat vinden
ze ook bij Mondial Aad de Wit

Verhuizingen. Daarom werken ze hard
aan de introductie van de eerste
volledig elektrische verhuisauto. Een
wereldprimeur waar DOEN graag een
financiële bijdrage aan levert.
Niet alleen kan het bedrijf met de
elektrische vrachtwagen aantonen dat
verhuizen niet vervuilend hoeft te zijn.

De zuinige elektrische wagen is in
bedrijfseconomisch opzicht ook een
interessante optie. Daarnaast
produceert de elektrische verhuisauto
geen fijnstof en geluidsoverlast en dat
is een grote vooruitgang. Als er
iemand in de straat gaat verhuizen,

hoeft er ’s morgens geen brommende
vervuilende vrachtwagen meer voor
de deur te staan.

De gemeente Amsterdam gaat de auto
namelijk dagelijks inhuren voor
diverse werkzaamheden.

Het duurt niet lang voordat de
elektrische verhuisauto deel uitmaakt
van het Amsterdamse straatbeeld.

www.aaddewit.nl

• De wagen wordt op 11 oktober 2011 officieel in gebruik genomen. Alle chauffeurs volgen in het najaar een training
waarin ze leren omgaan met deze nieuwe manier van transport.
• Mondial Movers (het Samenwerkingsverband van Erkende Verhuisbedrijven in Nederland) onderzoekt momenteel de
mogelijkheden om het elektrisch verhuisvervoer landelijk uit te rollen. Daarvoor bestelde ze alvast twee elektrische
Renault Kangoo’s en één Opel Ampera.
• De verhuiswagen is omgebouwd door AllGreenVehicles, een bedrijf dat met steun van DOEN, reguliere voertuigen
ombouwt naar elektrische.
Op 11 oktober 2011 zal de elektrische verhuisauto officieel in gebruik worden genomen
(Foto: Aad de Wit)

INVESTEREN IN

EEN DUURZAME
TOEKOMST IS EEN
KWESTIE VAN NU
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