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Balta bevestigt haar duurzame aanpak met de
introductie van zes elektrische bedrijfswagens
Duurzame mobiliteit is één van de beleidsgebieden van de recente Europese Green Deal. Balta wil haar
duurzaamheidsstrategie afstemmen op deze Europese routekaart en blijft opportuniteiten aangrijpen om haar
CO2 voetafdruk steeds verder te verkleinen.
Op vrijdag 15 januari 2021 werden zes elektrische bedrijfswagens van het nieuwste Volkswagen model ID.3
in het bedrijfswagenpark opgenomen. In samenwerking met Top Motors en EDI (“Electric by D'Ieteren”)
werden de uitgelote bestuurders uitgenodigd voor een persoonlijke toelichting en een e-driverscursus.
Fabienne Soenen, SAP consultant – “Fijn dat we bij Balta de kans krijgen om een elektrische
bedrijfswagen te kiezen. Nu lange afstanden minder frequent nodig zijn door veel thuiswerk, is dit het
ideale moment. De nieuwste snufjes, zoals vooraf de verwarming kunnen instellen, zijn mooi
meegenomen.”

Zes nieuwe Volkswagens ID.3 in het bedrijfswagenpark van Balta
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Geert D’Haese, SSHEQ director (safety, security, health, environment and quality) – “Met dit
pilootproject bevestigt Balta haar ambitie om in de komende jaren te evolueren naar een duurzamer
wagenparkbeleid dat aansluit bij de noden van vandaag. Balta blijft duurzamere vervoersmiddelen
promoten onder het personeel en is actief bezig met het reduceren van emissies.”
Daarnaast blijft Balta voortdurend mogelijkheden naar het verschuiven van transportmiddelen naar groenere
alternatieven onderzoeken, zoals het gebruik van de binnenwateren naar de haven van Antwerpen voor
inkomende materialen en uitgaande eindproducten.
Tot slot draagt de doorgevoerde blijvende uitbreiding van het telewerkbeleid bij tot een verlaagde ecologische
voetafdruk.

Over Balta
Balta is een vooraanstaande producent van textiel vloerbekleding en verkoopt haar producten in meer dan
125 landen wereldwijd. De afdelingen van Balta zijn Balta Rugs (Balta home), Balta Residentiële Tapijten &
Tegels (onder de merknamen Balta carpets, ITC en Balta carpet tiles), Balta Commerciële Tapijten & Tegels
(onder de merknamen modulyss, arc edition en Bentley) en Balta Non-Wovens (onder de merknaam Captiqs).
Balta stelt bijna 4.000 medewerkers tewerk in tien productievestigingen en distributiecentra in België, Turkije
en de Verenigde Staten.
Voor meer informatie, ga naar baltagroup.com of contacteer press@baltagroup.com.
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