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Welkom in het Met Hotel!
Wij geloven dat gastvrijheid en duurzaamheid hand in hand gaan. 

G R E E N  K E Y
Wij laten onze mate van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen toetsen door Green Key. Green Key is een inter-
nationaal keurmerk voor bedrijven in de toerisme- en recreatiebranche. Green Key Nederland kent daarbij drie niveaus: 

Brons, Zilver en Goud. Met Hotel streeft naar een gouden Green Key certifi cering. 
Meer informatie vindt u op www.GreenKey.nl. 

  

T O E T S I N G
Wij houden ons hiervoor actief op de hoogte van MVO-ontwikkelingen en worden hierbij ondersteund door Green Label 

Service, expert op het gebied van duurzaamheid binnen hotels.

O R G A N I S A T I E
Wij informeren onze medewerkers over duurzaamheid. Zij zijn immers degenen die ons beleid toepassen op de werkv-
loer. Wij proberen hen hierin zo veel mogelijk te ondersteunen. Dit doen wij onder andere door hen te voorzien van 

werkinstructies waarin wordt uitgelegd hoe zij dit tijdens het werk toe kunnen passen.

G A S T E N
Wij willen u een optimaal verblijf bieden en hopen u te inspireren om samen met ons te werken aan een betere wereld. 
Ook u kunt namelijk tijdens uw verblijf een steentje bijdragen door het maken van bewuste keuzes. Zo vragen wij u deel 
te nemen aan ons handdoeken en linnengoed hergebruik programma. Daarbij verwisselen wij handdoeken en linnengoed 

op aanvraag. Op deze manier creëren wij samen minder wasgoed en besparen we vele liters water.

S L I M M E  T E C H N I E K
Op ons dak hebben wij een extensief mos-sedum groen dak ingericht. Dit draagt bij aan een betere temperatuurregeling 
(isolatie), vangt regenwater op en is goed voor de opname van CO2. Daarnaast gaat het hittestress in de zomers van 

Amsterdam tegen. Om energie te besparen hebben wij ons hotel ook volledig voorzien van LED verlichting.

Heeft u nog vragen of suggesties? Dan horen wij graag van u!

Met vriendelijke groet,
Zaklina Keser, General Manager Met Hotel

Amsterdam, 18 juli 2020

- M V O  V E R K L A R I N G -


