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RIU introduceert in zijn hotels jaarlijks 120 ton in duurzame 
bossen verbouwde koffie  
Palma de Mallorca, 2 November 2017  
 
 

 De 48 hotels van RIU in Europa, Afrika en Azië, gaan koffie inkopen met het certificaat 
van Rainforest Alliance 

 

RIU Hotels & Resorts heeft weer een stap gezet in de duurzame ontwikkeling van het bedrijf door in zijn 48 
hotels in Europa, Afrika en Azië koffie in te voeren met het stempel Rainforest Alliance Certified™ dat staat 
voor producten die verbouwd worden op landbouwbedrijven die het predikaat duurzaam dragen. 

Dit initiatief is genomen door de inkoopafdeling van RIU Hotels in samenwerking met de leverancier Emicela, met 
het doel de duurzame ontwikkeling van de toeristische industrie te ondersteunen. Dankzij hen, In slechts een jaar 
tijd drinken dankzij hen de gasten van de hotels in Europa, Afrika en Azië in totaal 120 ton koffie afkomstig uit 

als duurzaam gecertificeerde bossen. De ecologische koffie wordt al gebruikt in de hotels op de Canarische 
Eilanden, Kaapverdië en in Portugal, Andalusië en op de Balearen, Mauritius en Sri Lanka. RIU verwacht in de 
toekomst door te gaan met het invoeren van deze en andere duurzame producten in al zijn hotels over de hele 
wereld.  

Rainforest Alliance is een niet-gouvernementele organisatie die zich inzet voor het behoud van biodiversiteit en 

draagt zorg voor duurzame middelen van bestaan, het veranderen van methodes van landgebruik, handelwijze 
van ondernemingen en het gedrag van consumenten. De certificering Rainforest Alliance is in het leven geroepen 
ter bescherming van ecosystemen en kwetsbare gemeenschappen over de hele wereld. Hiertoe werken zij met 
landbouwproducenten, bosbouwers en toeristische ondernemers die begaan zijn met het behoud van de 
bosgebieden over de hele wereld. 
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Voor meer informatie: www.riu.com 

 

 

 

http://www.riu.com/nl/home.jsp


Over RIU: 

 
De internationale keten RIU heeft haar oorsprong in 1953 op Mallorca, Spanje, met de opening van 
een klein vakantiehotel van de familie Riu, oprichter en huidig eigenaar in de derde generatie. Het 
bedrijf concentreert zich op toeristische hotels. Meer dan 70% van de hotels biedt de gerenommeerde 
All inclusive by RIU service. Met de opening van het eerste stadshotel in 2010 heeft RIU zijn aanbod 
van producten uitgebreid met een lijn van stadshotels genaamd Riu Plaza. RIU Hotels & Resorts heeft 
op dit moment 95 hotels in 19 landen en 26867 werknemers die elk jaar meer dan 4 miljoen gasten 
ontvangen.Tegenwoordig neemt RIU de 29ste plaats in tussen de grootste ketens ter wereld, de 
tweede plaats in Spanje op basis van inkomsten en de derde plaats op basis van het aantal kamers.  
 
Voor meer informatie: Persafdeling //Tel: +34 971 74 30 30 // prensa@riu.com  
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RIU, riu.com, Riu Class, Riu Plaza en het RIU-logo zijn geregistreerde handelsmerken van 

Riu Hotels S.A. in Spanje en andere landen. Afbeeldingen kunnen zijn beschermd door 

eigendomsen auteursrechten. Andere namen van bedrijven, producten en diensten kunnen 

gedeponeerde handelsmerken zijn van derden. Alle rechten voorbehouden. © Copyright Riu 

Hotels, S. A. 2017.  
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