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Het Waterproof Duurzaamheidsbeleid 
 
Het duurzaamheidsbeleid in dit document is door Waterproof Tours Suriname opgesteld om te 
werken aan specifieke doelstellingen. Het personeel van Waterproof Tours Suriname is op de 
hoogte van dit beleid en gezamenlijk wordt erop toegezien dat dit beleid tot uitvoering wordt 
gebracht. De doelstellingen zijn gericht op de dagelijkse gang van zaken intern, en daarnaast 
op de externe relaties met toeristen, reisagenten en touroperators en lokale uitvoerders 
 
Intern management 

 Waterproof Tours Suriname wil papierverbruik verminderen met 10% door alleen te 
printen wat echt nodig is. Voor de administratie zullen documenten digitaal worden 
opgeslagen in plaats van te printen. Ook wordt papier hergebruikt als kladpapier.  

 In plaats van proefafdrukken bekijken we het afdrukvoorbeeld om te kijken hoe het 
document eruit komt te zien.  

 Waterproof tours Suriname gebruikt FSC printpapier. 80% van dit papier bestaat uit 
gerecycled oud papier en 20% bestaat uit speciaal duurzaam gekweekte bossen.  

 Waterproof Tours Suriname scheidt al het mogelijke afval op kantoor, door verschillende 
bakken te plaatsen voor: PET, plastic, karton/papier en blik. Van de trips worden PET 
flessen en blikjes altijd mee terug genomen naar kantoor, zodat deze ook gerecycled 
kunnen worden.  

 Waterproof streeft ernaar zo min mogelijk wegwerpproducten te gebruiken. Er wordt 
geen wegwerpservies gebruikt, vaatdoekjes worden afgewassen. 

 
 

 
 
 

 Waterproof Tours Suriname streeft ernaar zoveel 
mogelijke lokaal geproduceerde producten te kopen. Er 
wordt in Suriname veel geïmporteerd, het transport heeft 
negatieve effecten op het milieu, bij het gebruik van lokale producten wordt juist de lokale 
economie gestimuleerd.   

 Waterproof Tours Suriname stimuleert haar personeel in duurzaamheid door regelmatige 
informatievoorziening, zowel naar personeel op kantoor, als naar de gidsen. Het personeel 
wordt betrokken in het beleid en er wordt gezamenlijk toegezien op de juiste uitvoering.  

 Binnen het bedrijf gelden voor iedereen gelijke kansen. Er vindt geen discriminatie plaats 
op basis van etnische achtergrond, ras, geloof, geslacht, leeftijd, seksuele voorkeur of 
lichamelijke beperkingen. 

 Alle stekkers van apparatuur dat niet in gebruik is (zoals magnetron, waterkoker) worden 
uitgetrokken zodat deze niet onnodig stroom verbruiken. Ook na kantoortijd wordt 
apparatuur zoveel mogelijk volledig afgesloten.  

 Er wordt logisch en efficiënt gebruik gemaakt van autovervoer. Er wordt de kortste route 
gereden, en inkopen worden dusdanig geplant dat zoveel mogelijk in één rit gedaan  kan 
worden. Dit is zowel efficiënt qua tijd als voor de benzine en de uitstoot.   

 Waterproof Tours Suriname gaat met al haar medewerkers een contract aan, en houdt 
zich minimaal aan de Surinaamse wet en regelgeving met betrekking tot 
arbeidsvoorwaarden. Daarnaast is het voor ons vanzelfsprekend dat illegale zaken zoals 
kinderarbeid, dwangarbeid en kindersekstoerisme niet getolereerd wordt 
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Transport: 

 Waterproof Tours Suriname informeert 
haar  gasten over co² uitstoot en de optie om hier 
geld voor te doneren aan een co² compensatie 
organisatie. 

 Waterproof Tours Suriname zal in de 
toekomst gasten informeren over de shuttle 
bussen vanaf de luchthaven naar de 
accommodatie in plaats van privé taxi’s, om zo de 
co² uitstoot te verminderen.  

 In de overeenkomst met de 
transportbedrijven wordt een 

duurzaamheidsclausule opgenomen waaraan de transportbedrijven zich dienen te houden.  
 
Verblijf: 

 Waterproof Tours Suriname boekt voornamelijk accommodaties die actief bezig zijn met 
duurzaamheid.  

 Waterproof Tours Suriname zal accommodaties motiveren een duurzaamheidscertificering 
te behalen.  

 In het contract met de accommodaties  is een duurzaamheidsclausule opgenomen 
waaraan de accommodaties zich dienen te houden.  

 
Trips  

 Trips vinden plaats in kleine groepen van maximaal 14 personen per gids. Bij meerdere 
personen zal er een extra gids bij komen en zullen de groepen opgesplitst worden, in dit 
geval blijft het transport wel gezamenlijk. Op deze manier zal de impact op het milieu 
beperkt blijven. 

 Tijdens de trips wij aanbieden naar het binnenland (zoals 
naar de marroncultuur of de inheemse cultuur) worden 
zoveel mogelijk lokale gidsen ingezet. Op deze manier 
heeft dit een positief effect op de inkomsten van de lokale 
bewoners. Ook worden alle verblijven voor gasten door de 
lokale bevolking gerund.  

 Waterproof zal lokale partners stimuleren een 
duurzaamheidscertificaat te behalen. 

 In de contracten met uitvoerende touroperators 
is een duurzaamheidsclausule opgenomen 
waaraan het bedrijf zich aan dient te houden.  

 In de toekomst zullen gasten worden 
geïnformeerd over de mogelijkheden om CO2 
verbruik tijdens trips te compenseren middels 
een donatie aan een 
milieubeschermingsprogramma.  

 Waterproof Tours Suriname biedt geen 
producten/diensten aan van excursie 
aanbieders die schade kunnen aanrichten aan mens/dier/flora/fauna/natuurlijke bronnen, 
of welke sociaal/cultureel niet aanvaardbaar zijn. 

 
Informatie voor toeristen 

 Tips voor duurzaam reizen zullen online te vinden zijn op onze website. 

 Gasten zullen tips over duurzaam reizen per mail ontvangen bij het boeken van een 
rondreis.  

 In het persoonlijk contact met de gasten geven wij advies met betrekking tot duurzaam 
reizen, en zullen we vragen die hier betrekking op hebben volledig beantwoorden en 
indien nodig uitzoeken.  


