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MVO beleid voor leveranciers
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) betekent voor eReM Elektrotechnici BV dat wij
met onze werkzaamheden dagelijks rekening houden met de gevolgen van onze acties op mens,
milieu en samenleving. Door middel van steeds verdere efficiëntie in onze werkprocessen en onze
milieubewuste aanpak proberen wij de juiste balans te vinden tussen de drie MVO aspecten People,
Planet en Profit. Tegelijkertijd houden wij koers op een gezonde toekomst voor ons bedrijf en onze
belanghebbenden.
Leveranciers zorgvuldig gekozen
Onze leveranciers zijn een belangrijke schakel en mede bepalend voor het bereiken van onze MVO
doelstellingen. Wij streven er dan ook naar enkel zaken doen met toeleveranciers die bijdragen aan
ons MVO beleid. Wij verwachten van u, als leverancier, dat u minimaal handelt naar onderstaande
‘Gedragscode voor leveranciers’. De gedragscode omschrijft de voornaamste principes die van belang
zijn bij de uitvoering van uw activiteiten als één van onze leveranciers. Wij vragen u de gedragscode
te ondertekenen en te retourneren.
Gedragscode voor leveranciers
De leverancier verklaart dat
• er wordt gewerkt met de inachtneming van alle van toepassing zijnde wetten en
voorschriften van het land waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
• de mensenrechten worden gerespecteerd, waaronder het verbod op kinderarbeid en het
verbod op dwangarbeid, overeenkomstig nationale en internationale regelgeving en
verdragen.
• alle medewerkers een veilige en gezonde werkomgeving met gelijke kansen wordt geboden
zonder vormen van discriminatie, intimidatie, pesterij of ongewenste intimiteiten.
• de medewerkers een eerlijke beloning wordt geboden en de plaatselijke loonregelingen en
de collectieve arbeidsovereenkomsten worden opgevolgd (equal pay wetgeving).
• er geen enkele vorm van omkoping plaatsvindt door het aanbieden, geven of ontvangen van
giften, betalingen, vermaak of iets anders van waarde met de bedoeling zakelijke
beslissingen van derden te beïnvloeden of een ongepast voordeel te verkrijgen.
• activiteiten welke in strijd zijn met de kartel wet- en regelgeving betreffende concurrentie
vervalsing niet worden toegepast.
• activiteiten worden uitgevoerd met zorg en respect voor mens en milieu en dat continue
verbetering op dit gebied wordt nagestreefd.
• zoveel mogelijk duurzame verpakkingsmaterialen worden gebruikt.
• er eerlijke handelspraktijken op na worden gehouden en dat er geen oneerlijke concurrentie
plaatsvindt, zoals het maken van prijsafspraken met concurrenten of marktverdeling en dat
belangenconflicten worden vermeden.
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