GEZAMENLIJK PERSBERICHT
Alphatron Marine biedt korting aan Green Award schepen
Rotterdam, Nederland, 8 juni 2016 – Vandaag hebben Alphatron Marine en Green Award
Foundation bekend gemaakt dat Alphatron Marine de door Green Award gecertificeerde
schepen met een korting van 10% zal belonen. Deze substantiële korting is van toepassing op
een scala van producten en diensten voor zowel zee- als binnenvaartschepen.
De samenwerking tussen Green Award and Alphatron Marine werd bekrachtigd in het hart van
de zeescheepvaart: Posidonia in Athene, Griekenland.
Het Green Award certificaat houdt in dat de prestaties van een schip op het gebied van kwaliteit en
veiligheid zodanig hoog zijn dat het schip aan de Green Award eisen voldoet. Green Award schepen
zijn duurzaam en milieuvriendelijk en passen de “best practice” toe. Dat komt overeen met de visie
van Alphatron Marine.
Alphatron Marine wil haar steun aan veilige scheepvaart laten zien, daarom introduceert zij de
speciale korting voor de Green Award schepen. Alphatron Marine staat voor het leveren van een
goed werkende totaaloplossing met kwalitatief hoogwaardige apparatuur en een strak en ergonomisch
design. Alphatron Marine levert hoogwaardige navigatie- en communicatieapparatuur aan
scheepswerven en rederijen en innoveert steeds.

Van links naar rechts: Jan Fransen - Executive Director Green Award, Luuk Vroombout - CEO Alphatron Marine Group,
Dimitrios Mattheou - Voorzitter Green Award and Takayoshi Tsuchida - President Japan Radio Co Ltd
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De heer Dimitrios Mattheou, voorzitter van Stichting Green Award, en Alphatron Marine’s directeur de
heer Luuk Vroombout zijn in Athene bij elkaar gekomen om de toekomstige samenwerking aan te
kondigen. De heer Vroombout heeft een Green Award plaquette in ontvangst genomen en is
daarmee officieel Green Award incentive provider geworden.
Alle Green Award schepen (zee- en binnenvaart) komen in aanmerking voor 10% korting op
producten en diensten van JRC en Alphatron Marine hardware en arbeid, AlphaEye remote support
(bij een 3-jarig contract), VSAT airtime (bij een 1, 2 of 3-jarig contract), onderhoudscontract (bij een 3jarig contract) en op de service tarieven (arbeid en reizen). Daarnaast is er voor de
binnenvaartschepen ook een korting op AlphaFuelControl en voor de zeegaande schepen een korting
op Annual Radio Survey en Annual Performance Test voor de VDR. De bovengenoemde kortingen
zijn alleen van toepassing als de diensten, aflevering en ondersteuning wordt geregeld vanuit
Alphatron Marine’s Center of Excellence in Rotterdam, Nederland.
Green Award voorzitter de heer Mattheou omarmde de beslissing van Alphatron Marine om zich bij de
Green Award aan te sluiten. “Green Award ondersteunt de implementatie van de beginselen van
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen", aldus Dimitrios Mattheou. “We willen de veiligheid en
milieubewustzijn bij de scheepvaart bevorderen. De producten en diensten van Alphatron Marine
dragen bij aan het verbeteren en bewaken van veilige en efficiënte scheepsoperaties, resulterend in
een win-win situatie voor de scheepsvaart, mens en het milieu. We zijn blij om Alphatron Marine te
mogen verwelkomen."
"Milieuvervuiling door de scheepvaart en schadelijke gevolgen voor volksgezondheid worden ernstiger
met de dag, vooral omdat de scheepvaart de ruggengraat is van onze wereldeconomie”, zegt de heer
Luuk Vroombout, medeoprichter en CEO van Alphatron Marine. "Verschillende problemen moeten
aangepakt worden om de scheepvaart bewuster te maken", vertelt hij verder. " Alphatron Marine is
verheugd om samen met Stichting Green Award deze erkenning te bieden aan de ondernemers die
voor duurzame milieuvriendelijke schepen kiezen. Wij geloven dat zulke groene initiatieven de sleutel
zijn voor de waarborging van de gezondheid van onze planeet, vandaag, maar ook over 20 jaar".
###

Over Alphatron Marine
Alphatron Marine is een wereldwijd erkende aanbieder van geïntegreerde oplossingen en interne
verbeteringen voor scheepsbruggen. Het bedrijf vertegenwoordigt de grootste merken uit de
industrie en is tevens producent van unieke aanvullende producten voor het JRC portfolio.
Samen met JRC en de support van the Centers of Excellence in Tokyo, Rotterdam, Singapore en
Houston, levert de combinatie van synergiën kwaliteit en innovatie voor eigenenaren, operators
en scheepswerven.
www.alphatronmarine.com
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About Green Award
Green Award is in 1994 in de zeevaart ingevoerd om de kwaliteit en veiligheid van de zeeschepen te
bevorderen. Sinds 2011 bestaat er ook het Green Award certificaat voor de binnenvaart. Over de hele
wereld worden schepen en rederijen door Green Award gecertificeerd op het gebied van kwaliteit,
veiligheid en milieu. Olietankers, chemische tankers, LNG- en LPG tankers, containerschepen en
binnenvaartschepen kunnen in aanmerking voor het Green Award certificaat komen.
Het Green Award Programma van Eisen heeft betrekking tot kwaliteit, veiligheid en milieu. De
certificering is op vrijwillige basis en levert verschillende voordelen op zoals verbetering van imago en
kortingen op onder meer zeehavengelden. Green Award kent zijn eigen programma van eisen die
aanzienlijk verder gaan dan de wettelijk verplichte eisen. Alleen de schepen die aan de eisen van
Green Award kunnen voldoen komen in aanmerking voor het Green Award certificaat.
Meer dan 70 incentive providers uit Noord Amerika, Europa, Midden Oosten en Azie nemen deel aan
het Green Award programma. Green Award motiveert scheepseigenaars en managers om hun
schepen te verbeteren. Het is een betrouwbaar keurmerk voor de schepen die aan de hoge
kwaliteitseisen voldoen. Tevens is Green Award het platform voor maatschappelijk verantwoord
ondernemen.
www.greenaward.org.
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