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Vermindering van broeikasgassen
Interhome Group biedt al haar klanten de mogelijkheid om  
de CO2-uitstoot veroorzaakt door hun verblijf in een vakantie-
accommodatie te compenseren en een bijdrage te leveren aan 
klimaatbescherming. Met hulp van myclimate hebben we  
een gemiddelde waarde berekend van de uitstoot die u heeft  
gecompenseerd. De prijs voor de uitstootreductie per vakantie-
woning in 2022 ligt tussen EUR 1,60 – EUR 2,40 per nacht.

Onze partner myclimate 
myclimate is onze partner in effectieve klimaatbescherming – 
wereldwijd en lokaal. Interhome Group helpt myclimate bij 
het creëren van een duurzamere toekomst door middel van 
klimaatbeschermingsprojecten. myclimate is een non-profit 
organisatie met een marktgerichte en klantgerichte focus. Alle 
door myclimate gefinancierde klimaatbeschermingsprojecten 
voldoen aan de hoogste standaarden (Gold Standard, Plan 
Vivo) en leveren naast het terugdringen van broeikasgassen 
een positieve bijdrage aan een duurzame ontwikkeling  
op lokaal en regionaal niveau. Ga voor meer informatie naar:  
www.myclimate.org

Compensatie via M-climate fonds 
Sinds 2018 verklaart, vermindert en compenseert onze holding 
company Migros alle broeikasgasuitstoot die wordt gegenereerd 
door het vervoer van haar goederen door de lucht via speciaal 
ontwikkelde klimaatbeschermingsprojecten die myclimate 
implementeert in de productieketen van Migros, zowel in Zwit-
serland als internationaal. Sinds 2021 krijgen alle bedrijven 
die behoren tot Migros de mogelijkheid om hun CO2-uitstoot 
te beprijzen en gebruik te maken van de gegenereerde finan-
ciële middelen om klimaatbescherming in de waardeketen 
van Migros in binnen- en buitenland te bevorderen. Interhome 
Group investeert de CO2-compensaties in het M-climate fonds, 
dat wordt beheerd door myclimate in nauwe samenwerking 
met Migros. De koolstof compensatieprojecten die via dit fonds 
worden gefinancierd, ondersteunen het doel om de eigen uit-
stoot op de lange termijn te verlagen en de doelstellingen van 
het Science Base Target Initiative (SBTi) te bereiken. myclimate 
is verantwoordelijk voor de projectbeoordeling, de berekening 
en de monitoring van de respectievelijke CO2-reducties en  
het fondsbeheer.

Terugbetaling
Is het boekingsproces eenmaal voltooid, dan is de klimaattoeslag 
niet restitueerbaar.

Bedankt voor het volledig compenseren van de CO2-uitstoot van uw  
vakantieverblijf. U levert een belangrijke bijdrage aan klimaatverandering.


