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Vlootvernieuwing 
Een moderne vloot maakt een groot verschil 
in het verminderen van de CO2-uitstoot. 
Lufthansa Group heeft een belangrijke 
stap gezet door de aanschaf van de nieuwe 
Airbus A320neo en de A350. Deze toestellen 
gebruiken 20-25% minder brandstof, vooral 
door een aerodynamisch design gecombi-
neerd met een van koolstofvezel gemaakte 
romp en vleugels. Daarnaast produceren ze 
de helft minder geluid bij het opstijgen; een 
signifi cante verbetering voor het leefmilieu. 
Eind 2021 versterken vijf moderne Boeing 
787-9 toestellen de langeafstand vloot. 

Duurzame brandstof 
Duurzame synthetische brandstof (SAF) 
is essentieel voor Lufthansa Group in het 
behalen van haar doelstellingen. Vergeleken 
met fossiele brandstoffen vermindert SAF de 
CO2-uitstoot tot 80%. Doordat SAF voor-
alsnog beperkt verkrijgbaar is, participeert 
Lufthansa Group in verschillende projecten 
waardoor grotere hoeveelheden SAF be-
schikbaar zullen komen. Passagiers kunnen 
de CO2-uitstoot van hun vlucht compenseren 
via het online platform Compensaid. De 

compensatie vindt plaats door gebruik van 
SAF, sponsoren van gecertifi ceerde projecten 
voor klimaatbescherming of een combinatie 
van beiden. 

Operationele maatregelen 
Het optimaliseren van de operaties in de 
lucht en op de grond maakt een belangrijk 
verschil in duurzame bedrijfsvoering. Geopti-
maliseerde vluchtschema’s en procedures, 
optimale snelheid van het toestel en vermin-
dering van gewicht resulteren in een zo laag 
mogelijke CO2-uitstoot. Aan de grond wordt 
steeds meer gebruikgemaakt van elektrisch 
aangedreven voertuigen, zoals elektrische 
push-back trucks die de toestellen naar de 
startbaan duwen. 

Duurzaamheid in de cabine
De infl ight catering in economy class is 
aangepast op korte en middellange Europese 
vluchten. In plaats van de standaard service 
kunnen passagiers een gezonde snack of 
maaltijd van hoge kwaliteit aan boord 
kopen. Dit voorkomt verspilling van voedsel 
en er kunnen producten aangeboden worden 
die milieuvriendelijk zijn geproduceerd. 

Ze zijn verpakt in 'Paperwise' materiaal, 
gemaakt van gerecyclede landbouwproduc-
ten zoals rijst en suikerriet. Dit proces is 29% 
minder milieubelastend ten opzichte van het 
traditioneel gerecyclede papier. Tegelijkertijd 
is de productie geheel CO2-neutraal. Flessen 
aan boord zijn uitsluitend van PET en glas 
om het plastic afval tot een minimum te 
beperken.     

Bij e-Business Travel ontzorgen we je 
graag
Wil je een duurzame vlucht boeken bij 
Lufthansa Group of een andere vliegmaat-
schappij? e-Business Travel ondersteunt je 
vakkundig bij ieder aspect van je zakenreis. 
Dankzij collectieve inkoop kun je van fl inke 
kortingen profi teren bij diverse vliegmaat-
schappijen en autoverhuurbedrijf Sunny 
Cars. Ga veilig en ontzorgd op reis, dank-
zij de persoonlijke service van e-Business 
Travel.  

ZAKELIJK VOORDEEL

E-BUSINESS TRAVEL

Bespaar tot 40% korting 
op je vliegtickets!

Naar Chicago, Houston, Los Angeles, 

New York, San Francisco, Washington 

en Toronto tot 15% korting, rest van USA, 

Canada, Mexico en Central America 

(m.u.v. Caribbean) tot 10% korting.

Een overzicht van alle prijsafspraken met luchtvaart maatschappijen 
vind je hieronder. Boek je vliegtickets via zakenreisbureau e-Business 
Travel en de korting wordt direct in de ticketprijs meegenomen. Alle 
kortingspercentages gelden op moment van publicatie en kunnen 
veranderen. 

* Alle genoemde kortingspercentages zijn afhankelijk van de bestemming en boekingsklasse.

Business Class vanaf Amsterdam 

naar Abu Dhabi tot 29% korting. Naar 

Brisbane, Melbourne, Sydney, Bombay, 

Delhi tot 43%. Naar Johannesburg, 

Muscat, Tokyo, Bangkok, Shanghai en 

diverse andere bestemmingen in Azië tot 

39%. Economy Class tot 23% korting. Van 

Düsseldorf naar Sydney in Business Class 

tot 37% korting.

Van 4% korting in Economy Class tot 

12% in Business Class op vluchten van 

Amsterdam naar Indonesië, Azië en 

Australië. Van Indonesië naar Azië is de 

korting 6% in Economy en 8% in Business 

Class.

Kortingen tot 10% vanuit Amsterdam 

naar Japan.

Kortingen van 3% tot 12% op vrijwel 

alle vluchten vanuit Nederland.

Kortingen van 5-20% met vertrek vanuit 

Europa naar alle bestemmingen van 

British Airways en Iberia. Op American 

Airlines geldt deze korting voor vluchten 

vanuit Europa naar Noord-Amerika, 

Canada en Mexico.

Tot 10% korting van Amsterdam naar 

de meeste bestemmingen in Polen, 

Oost-Europa en Azië in Economy, 

Premium Economy en Business Class.

Korting van 3% op de Classic, Flex 

en Business tarieven binnen Europa. 

Intercontinentaal variëren kortingen 

tussen de 5-10%. Vlieg binnen Europa 

op alle Lufthansa, Swiss & Austrian 

Airlines vluchten CO2-neutraal met de 

Corporate Value tarieven.

10-15% korting naar Doha, Johannesburg, 

Singapore, Beijing, Hongkong, Shanghai, 

Tokyo, Bangkok, Manila, Kuala Lumpur, 

Delhi en Melbourne. 

Tot 16% korting op de Business Class 

vluchten en tot 11% korting op Premium 

Economy Class vluchten.

10-13% korting op alle vluchten.

Korting van 10% op tarieven in de 

Business Class (J, C, I en D) en Economy 

Class (Y, B en G) op vluchten vanuit 

Europa (via Dublin) naar bestemmingen 

in de USA en Canada. Tevens geldt er 

een korting van 10% tot 25% op vluchten 

tussen Amsterdam/Brussel - Dublin en 

v.v. in de volgende classes Y, C, D, H, K, L, 

E, en S.

Altijd 5% korting op de huurprijs.

Tot 18% korting in Economy, Premium 

Economy en Business Class en tot 22% 

korting in First Class vanaf Amsterdam 

en/of Brussel naar Hongkong en 

verschillende bestemmingen in Azië 

en Oceanië.

Duurzaamheid in 
de luchtvaart
Meer dan alleen duurzame brandstof 

Duurzaam reizen wordt steeds belangrijker voor veel organisaties, maar 
ook voor vliegmaatschappijen. Lufthansa Group heeft verduurzaming als 
een van de belangrijkste doelstellingen voor de komende jaren. In 2030 
moet de CO₂-uitstoot met 50 procent verminderd zijn ten opzichte van 
2019 en in 2050 zal Lufthansa Group compleet CO₂-neutraal opereren. 


