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Tomorrow Needs Today

Doe mee en win cadeaubonnen in

4

STAPPEN

STAP 1

STAP

Bij aankomst

Tijdens uw verblijf

Controleer uw e-mailadres
aan de receptie.

Door de ecologische impact van uw verblijf
in te perken via de 5 eenvoudige acties.

Bij een verblijf van 2 overnachtingen
en meer kunt u op die manier
50 Eco-Bonnen verdienen.
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Bij een verblijf van één overnachting
kunt u op die manier
20 Eco-Bonnen verdienen.

10
20

Pas de « goede praktijken » toe
10 Eco-Bon Punten

Vraag een beperkte
schoonmaak van uw kamer
20 Eco-Bon Punten

5
Opteer voor de «EcoetBon»
maaltijden en dranken
5 Eco-Bon Punten

10
5

Gebruik minder
badhanddoeken
10 Eco-Bon Punten

STAP
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Regel uw transport op een
verantwoorde manier
5 Eco-Bon Punten

STAP

4

Na uw verblijf

Na uw verblijf

Vul de tevredenheidsvragenlijst in. Selecteer in het gedeelte
Tomorrow Needs Today de Eco-Bon acties die u hebt ondernomen. Per kerende mail zult u dan een login en een
paswoord ontvangen die u toegang geven tot uw profiel en
uw persoonlijke « Eco-Bon »-rekening.

Omzet uw Eco-Bon punten in Martin’s Cadeaucheques in onze
e-shop. U kunt met uw cadeaubonnen terecht in al onze hotels,
restaurants en spa's voor “à la carte” verblijven.

Weet ook…
Elk verblijf in de schoot van
een Martin’s Hotels geeft u
recht op Eco-Bon punten.

100 punten = 1 Martin’s Cadeaucheques = €50.

Meer informatie
over milieuacties

Eco-Bon,

een duurzame manier om van uw verblijf te genieten
HET ECO-BON PROGRAMMA
Martin’s Hotels voert al jarenlang actie op het vlak van de
ecologie en de eerlijke handel en ondersteunt tevens
culturele en humanitaire projecten. Om die nog beter uit
te kunnen bouwen, pakken we nu uit met een project
inzake duurzame ontwikkeling zodat we de toekomst van
onze planeet en van de volgende generaties op een nog
efficiëntere manier veilig kunnen stellen.
Wij willen ook u ten volle bij dat uitgesproken voluntaristische project betrekken. U kunt daaraan participeren
door tijdens uw verblijf enkele eenvoudige en terzelfder
tijd nuttige daden te stellen. Uiteraard zonder de minste
verplichting. Maar wie meedoet, krijgt er wel iets voor
terug! Samen kunnen we, van nu af aan, de toekomst
voorbereiden, want ‘Tomorrow Needs Today’

HOE DEEL TE NEMEN?
Door de ecologische impact van uw verblijf in te perken
via de 5 hieronder omschreven acties, komt u in het bezit
van Eco-Bonnen die u bij elk verblijf in één van de
Martin’s Hotels kunt inzamelen en die u vervolgens in
Martin’s Cadeaucheques kunt omzetten.

HOE HANDEN U OP HET MILIEUNIVEAU?

20

VRAAG EEN BEPERKTE
SCHOONMAAK VAN UW KAMER

Daarvoor kunt u terecht bij uw kamermeisje dat uw
bedden zal opmaken en de vuilnisbakken zal ledigen. Via
die actie kan de CO2-uitstoot ingeperkt worden doordat
er minder water, elektriciteit of onderhoudsproducten
verbruikt worden. Gelieve dan wel het speciale ‘Tomorrow
Needs Today’-kaartje voor 8u net naast uw deur aan de
buitenkant te hangen.
Punten - 20 Eco-Bonnen
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GEBRUIK MINDER
BADHANDDOEKEN

Alleen de badhanddoeken die zich in het bad bevinden
zullen dan vervangen worden. Voor het wassen van
linnengoed is immers veel water vereist dat bovendien,
door het gebruik van detergenten, eerst behandeld moet
worden voor het terug in de vrije natuur kan worden
geloosd.
Punten - 10 Eco-Bonnen
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PAS DE
«GOEDE PRAKTIJKEN» TOE

Gedraag u als een goede huisvader. Enkele voorbeelden:
draai de verwarming en de airco uit wanneer u de vensters
opent, doe het licht uit wanneer u de kamer verlaat en
schakel uw computer uit wanneer u die niet gebruikt. Op
die manier wordt de opwarming van de aarde tegengegaan. Wij nodigen u uit om blikjes, flesjes in plastiek en
plaatsen, dit staat ons kamerpersoneel toe deze te sorteren.
Punten - 10 Eco-Bonnen

5

OPTEER VOOR DE «ECOetBON»
MAALTIJDEN EN DRANKEN

Op onze restaurantkaarten prijken schotels en dranken met
het «EcoetBon»–label. Daarvoor worden enkel lokale en
seizoensproducten gebruikt. Die vergen minder transport
en zijn dus milieuvriendelijker.
Punten - 5 Eco-Bonnen

5

REGEL UW TRANSPORT
OP EEN VERANTWOORDE MANIER

Voor uw verplaatsingen kunt u b.v. gebruikmaken van het
openbaar vervoer of de fiets, of aan carpooling en
taxi-sharing doen. Wanneer u ons bevestigt dat u die
transportmiddelen bezigt, hebt u recht op 5 Eco-Bonnen.
Punten - 5 Eco-Bonnen

Meer info:
www.tomorrowneedstoday.com

