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Jetmail groenste print- en mailbedrijf van Nederland

Broer en zus Tim en Patricia Corsmit op het dak, bedekt met 2.500 zonnepanelen. Beeld: Giuseppe Toppers | Danto

Bij Jetmail in Hillegom zijn 2.500 zonnepanelen op het grootste deel van het 10.000m² grote dak
geïnstalleerd. ‘Daarmee zijn we het groenste print- en mailbedrijf van Nederland’, zegt directeur Tim
Corsmit. ‘We voorzien met deze investering veruit de meeste dagen van het jaar ruimschoots in onze
eigen energiebehoefte. Dat niet alleen, we zijn ook in staat om aan het elektriciteitsnetwerk terug te
leveren. We voeren nu al onze bedrijfsactiviteiten volledig klimaatneutraal uit en daarmee
onderscheiden wij ons op dit moment nadrukkelijk. We zijn koploper in: ‘niet praten over groen,
maar groen doen.’ General manager Louis de Jong vult aan: ‘Natuurlijk hebben we heel wat
rekensommetjes gemaakt, voordat we tot deze investering overgingen, want die moet natuurlijk wel
terugverdiend worden. Dat is ondanks subsidieregelingen voor dit soort projecten nog wel een zaak
van ‘lange adem’. Los daarvan past het bij Jetmail om maatschappelijk verantwoord te ondernemen.
Zo zijn we al jarenlang in het bezit van ISO 14001 milieucertificaat. Ook sturen wij het overgrote deel
van ons mailvolume binnen Nederland als Premium Partner van PostNL CO2-neutraal. Dat wil zeggen
dat de CO2-uitstoot wordt gecompenseerd in wereldwijde duurzame projecten op het gebied van
CO2-vermindering.’

Over Jetmail
Jetmail is een familiebedrijf – opgericht in 1988 – en heeft zich ontwikkeld tot een specialist in direct
mail en transactiemail, kortweg DM en TM. In de productiehallen van meer dan 10.000m² in
Hillegom worden postmailingen volledig in eigen beheer verzorgd. Groot of klein. Eenvoudig of
complex. Met een maximale capaciteit van 2.000.000 mailingen per dag behoort Jetmail tot de
grootste DM en TM spelers op de Europese markt. Jetmail is een ISO-gecertificeerd bedrijf en
garandeert topkwaliteit in direct mail en betrouwbaarheid en veiligheid in transactiemail. Jetmail
voldoet aan de internationale ISO-normen: ISO 9001 (kwaliteitsmanagement), ISO 14001
(milieumanagement), ISO 22301 Business Continuity Management en ISO 27001
(informatiebeveiliging). Meer informatie: www.jetmail.nl
MEER INFORMATIE
Tim Corsmit, directeur | T 0252 53 59 00 | tim@jetmail.nl

