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Porta Superia ziet Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) als een belangrijk onderdeel van duurzame groei. 

Dit betekent dat wij onze verantwoordelijkheid nemen in de maatschappij door MVO toe te passen in woord, in creatieve 

voorstellen, in oplossingen en met verantwoord gedrag. 

Dit beleid is voor ons gebaseerd op 4 belangrijke pijlers: 

1. Verantwoordelijkheid nemen binnen de maatschappij, we zetten ons in om op een verantwoorde en duurzame 

manier, producten en diensten aan te bieden aan onze gasten en onze gasten hierin ook te onderwijzen 

2. Voldoen aan wet- en regelgeving, wij willen steeds minimaal voldoen aan alle geldende wet- en regelgeving in het 

algemeen en op het gebied van de zorg voor het milieu en duurzaamheid. 

3. Streven naar continue verbetering 

4. Proberen om onderstaande doelstellingen zo goed mogelijk uit te voeren 
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Voor Porta Superia betekent dit concreet dat wij voldoen aan de volgende afspraken over Maatschappelijk Verantwoord 

Ondernemen:  

People  

- Wij verwelkomen gasten van alle religies, gender, opleidingsniveaus en stand, zonder enige discriminatie. Op HR-

beleid worden dezelfde standaarden aangewend. 

- De veiligheid van onze gasten staat voorop. 

- Wij streven naar waardige werkomstandigheden voor iedereen en vermijden frauduleus handelen, intimidatie, 

uitbuiting en kinderarbeid.  

- Wij leveren vrijwillig een bijdrage aan maatschappelijke doelen door giften en sponsoring en of door 

vrijwilligerswerk.  

 

 

 

 

Planet  

- Wij streven naar een verantwoorde en duurzame consumptie waarbij klimaat en leven op de aarde centraal staan. 

- Wij werken continu aan het verbeteren van ons eigen inkoopproces als het gaat over inkoop van materialen en 

diensten en kiezen voor een milieu- en/of sociaal keurmerk.  Wij kopen dan ook zo veel mogelijk producten aan met 

een eco-label en/of cradle-to-cradle principe, denk hierbij aan schoonmaakmiddelen, toiletpapier, zeep, douchegel, 

vaatwas- en wasmiddelproducten.  
- Porta Superia voldoet aan de Vlaamse milieuwetten en-voorschriften, maar wil ook een stap verder gaan. Wij 

registreren ons water- en energieverbruik om op basis van deze gegevens zowel de infrastructuur als het beleid 

continu te verbeteren en zuiniger te maken. We zetten ons in om afval te minimaliseren en de impact op lucht, water 

en bodem als gevolg van onze bedrijfsvoering te beperken door middel van een effectief milieuzorgsysteem. Enkele 

voorbeelden: 

o  In het volledige B&B werd de oorspronkelijke verlichting vervangen door Led- verlichting 

o In de kamers en het B&B wordt het afval gesorteerd. 

o Een elektrische oplaadpunt voor fietsen staat ter beschikking in onze garage. 

o 23 zonnepanelen en batterijen voor lokale energieproductie en opslag en streven naar 100% eigen verbruik. 

o 100 % Groene stroom van ECOPOWER 

o  Op culinair vlak werken we met streekproducten en zoveel mogelijk met Fair-trade-producten 

o Inkopen doen we lokaal bij onze leveranciers en dit te voet, met de fiets of met 100% elektrische wagen. 

o Voor de wasbeurten van bed- en badlinnen worden energiezuinige programma’s gebruikt. Al onze 

apparatuur is minimum A++ 

o Centraal verwarmingssysteem afgestemd op ecologische temperaturen + decentraal mogelijkheid om 

temperatuur op de kamer in te stellen en via lucht/lucht warmtepompen bij te warmen of af te koelen 

o Tuin werd ingericht met het oog op een ecologische uitbating en onderhoud 

o Eventuele etensresten worden opgenomen in de “kip->ei ketting”: onze kippen maken dus 

wezenlijk deel uit van de uitbating. De volledige afvalstroom wordt gesplitst in zijn 

componenten: papier/karton – PMD – “kippenfractie” –glas – restfractie. 

o NASA-technologie in de douches om 65% water te besparen t.o.v. traditionele douches. 

o Gebruik van grote verpakkingen met geconcentreerde organische producten om plastic afval te 

verminderen in de badkamers. 
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o We proberen voorverpakte eenpersoonsporties zoveel mogelijk te vermijden. We maken het ontbijt op 

maat en vragen vooraf waar de gast zin in heeft, zodoende beperken we de voedselverspilling. Er worden 

katoenen servetten en tafelkleden gebruikt. 

o Gasten worden aangemoedigt om ook de natuur in/rond de Stad Mechelen te bezoeken. Fiets- en 

wandelroutes geven we op eenvoudig verzoek mee. 

o Aanmoedigen van onze gasten om zoveel mogelijk tijdens hun verblijf te voet of met de fiets te gaan. Fietsen 

zijn bij ons ter plaatse te huur. 

Profit  

- Wij streven naar een economische groei waarin respect voor mens en milieu centraal staat.  

- Door besparende maatregelen in te voeren, kan de kostprijs én milieu impact beperkt worden.  

Partners  

- Voor het bereiken van alle doelstellingen doen wij maximaal beroep op partners die dezelfde filosofie en 

doelstellingen hanteren.  

- Wij informeren onze werkrelaties (klant/opdrachtgever, vak genoten en leveranciers) dat we maatschappelijk 

verantwoord ondernemen.  

- Wij maken transparante afspraken met de klant/opdrachtgever en-of leveranciers over de kwaliteit van onze 

diensten en bewaken de kwaliteit die we leveren.  
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