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Stad Gent betaalt instapkosten Green Key-label
voor hotels terug

Green Key is een internationaal keurmerk voor duurzame logies en
congreslocaties. De Stad Gent betaalt vanaf 1 januari 2021 de instapkosten voor
het 'Green Key'-label terug, zo'n 750 euro. Die kosten dekken de audit om het label
te verkrijgen.

Hotels, B&B's en congreslocaties die een Green Key-label van Good Planet hebben, bewijzen
daarmee dat ze zorgvuldig omspringen met water en energie, afval beperken en kiezen voor
duurzame maaltijden op het menu. Daarnaast staat Green Key ook voor het investeren in het
welzijn van werknemers en voor het verhogen van het ecologisch bewustzijn van toeristen,
zonder in te boeten aan comfort.
Momenteel bezit slechts iets meer dan 1% van de Gentse toeristische logies en congreslocaties
het Green Key-label. Om dat aandeel te verhogen, betaalt de Stad Gent vanaf 1 januari 2021 de
instapkost in het programma terug, de kosten voor de audit door Good Planet.

Gent is een duurzame stad, en dat mogen we ook uitstralen. Door onze logies
aan een Green Key-label te helpen, werken we samen aan het toerisme van
de toekomst.
— Bram Van Braeckevelt, schepen van Toerisme

De toeristische logies en congreslocaties kunnen ook gebruik maken van gratis energiecoaching,
een onderdeel van het Gentse klimaatplan. Hiermee krijgen zij professioneel advies rond
mogelijkheden voor energiebesparing en hernieuwbare energie.
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OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte
stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de
tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk.
De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een
open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.
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