
 

 

MVO verklaring Malie Hotel  

Het is onze ambitie de toonaangevende speler te zijn in het hogere segment van de 

Utrechtse hotel- en appartementenmarkt. De absolute leider in het segment dat met unieke 

en onderscheidende concepten zich richt op het beleven van een bijzondere ervaring. 

Kenmerkend voor ons is de kleinschaligheid, de unieke, oer-Utrechtse locaties, de bijzondere 

inrichting, de persoonlijke sfeer en de topservice van ons personeel.    

We zijn zeer betrokken bij onze gasten. Hen willen we de best mogelijke beleving van Utrecht 

bieden en dus zijn we ook zeer betrokken bij onze omgeving. Daarom zijn we ervan overtuigd 

dat bijdragen aan een duurzaam Utrecht ook bij onze verantwoordelijkheden hoort. 

Malie Hotel 

Bedrijven met een Green Key keurmerk doen er alles aan om het milieu te sparen, 

zonder dat de gasten inleveren op kwaliteit en het comfort.  Daarom zijn wij 

enorm trots te kunnen melden dat we Green Key gecertificeerd zijn op het hoogst 

haalbare niveau; Goud! We zijn ons bewust van onze impact op het milieu en 

onze omgeving. Bij elke beslissing die we nemen vragen we ons af hoe we dit zo 

verantwoord mogelijk kunnen uitvoeren, zodat onze aarde ook voor de toekomst behouden 

blijft. We zijn altijd bezig om haalbare stappen te implementeren in onze dagelijkse 

processen. Om dit te bereiken treffen we de volgende maatregelen:  

 Op de hoogte van MVO-ontwikkelingen blijven. 

 Medewerkers informeren over duurzaamheid.  

 Onze gasten informeren en vragen om hun bijdrage. Denk hierbij aan bijvoorbeeld: 

- kaartjes op de badkamer waarin wij je vragen om handdoeken en 

beddengoed te hergebruiken. 

 Leveranciers informeren hoe wij maatschappelijk verantwoord ondernemen en 

vragen naar hun inspanningen op het gebied van MVO.  

 Het eigen inkoopproces continue verbeteren en hierbij richten we ons met name op 

goederen en diensten die bij voorkeur voorzien zijn van een erkend keurmerk. 

Voorbeelden zijn: 

- vaatwasmiddel, dagelijkse schoonmaakmiddelen 

- shampoo, douchegel, handzeep 

- drukwerk, tissues, printpapier 

- streek- en biologische ontbijtproducten 

  



 

 

 

 Wij leveren vrijwillig een bijdrage aan maatschappelijke doelen, zoals: 

- Sponsoring van Hercules, een lokale voetbalclub 

- Verkoop van lokale, duurzame souvenirs 

-  No Limits, Color Kitchen, IMC School 

 Wij werken continu aan het verminderen van onze 

milieubelasting door het verbruik te minimaliseren van 

afval, gas, elektriciteit en water. Voorbeelden zijn: 

- optimale afvalscheiding en zo min mogelijk verpakkingen op het buffet 

- het gehele pand is voorzien van LED verlichting en waar mogelijk 

bewegingssensoren  

- oplaadpunt voor elektrische fietsen, scooters en auto's 

- het hotel wordt verwarmd d.m.v. stadsverwarming 

- zuinig omgaan met water zonder dat dit ten koste van het comfort gaat.  

- afval wordt gescheiden ingezameld, zowel in de openbare ruimten als in de 

gastenverblijven. U, als gast, kunt daar een bijdrage aan leveren door uw 

afval in de openbare ruimten in de daarvoor bestemde afvalbakken te 

deponeren. Onze medewerkers voeren het afval vanaf de kamers 

gescheiden af in de stromen papier en karton, glas en restafval. 

 

Heb je tips voor ons? Laat het dan vooral even weten! 

 

Hartelijke groet, 

 

Sharon Wijnands – van der Burgh 

Resident Manager Malie Hotel 

Januari 2019 

http://www.nolimits-utrecht.nl/
https://www.thecolourkitchen.com/
https://www.imcweekendschool.nl/

