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GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS 
 
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, kortweg MVO, betekent voor Aqualectra dat we rekening 
houden met het effect van onze organisatie op onze omgeving. Aqualectra volgt hierin haar eigen weg 
met als doel een verbeterde leefomgeving maar tegelijkertijd een efficiëntere en effectievere 
organisatie met een gezonde toekomst. In de missie van Aqualectra is ervoor gekozen om MVO 
volledig integraal onderdeel te laten zijn van haar identiteit. 
 

Missie Aqualectra 

‘Aqualectra draagt als vooraanstaand en allround paneelbouwer, met haar expertise, producten & 
diensten bij aan het succes en de continuïteit van haar relaties, waarbij verantwoord- en milieubewust 
ondernemen centraal staat.’ 

Deze manier van bedrijfsvoering zorgt voor continuïteit op de korte én lange termijn en is goed voor 
onze medewerkers en onze omgeving. Deze zorg is er al jaren; de laatste jaren komt daar steeds 
meer zorg en aandacht bij voor een milieubewuste manier van werken. Aqualectra zoekt bij alle 
beslissingen de juiste balans tussen People, Planet en Profit!  

Wat verwachten wij van u, als leverancier? 

Deze ‘Gedragscode voor leveranciers’ van Aqualectra omschrijft de voornaamste principes die van 
belang zijn bij de uitvoering van uw activiteiten als een van onze leveranciers. Wij verwachten dat 
onze leveranciers zich houden aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving omtrent 
mensenrechten en eerlijk zaken doen en dezelfde goede werknormen en bedrijfsethiek voeren. 

Principes 

 Er wordt gewerkt met de inachtneming van alle van toepassing zijnde wetten en voorschriften 
van het land waar de werkzaamheden uitgevoerd worden. 

 Activiteiten worden uitgevoerd met zorg en respect voor mens en milieu en u streeft naar 
continue verbetering op dit gebied. 

 U respecteert de mensenrechten, waaronder het verbod op kinderarbeid en het verbod op 
dwangarbeid, overeenkomstig nationale en internationale regelgeving en verdragen.  

 U biedt al uw medewerkers een veilige en gezonde werkomgeving zonder vormen van 
discriminatie, intimidatie, pesterij of ongewenste intimiteiten.  

 U biedt uw medewerkers een eerlijke beloning en volgt de plaatselijke loonregelingen en – 
indien van toepassing – de collectieve arbeidsovereenkomsten. 

 U zult zich niet schuldig maken aan enige vorm van omkoping, hetzij in de publieke hetzij in 
de private sector, 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. 

 U vermijdt reële en potentiële belangenconflicten.  

 U houdt er eerlijke handelspraktijken op na en onthoudt zich van oneerlijke concurrentie zoals 
het maken van prijsafspraken met concurrenten of marktverdeling.  

Jaarlijks zullen wij bij onze leveranciersbeoordeling documenteren of u aan onze gedragscode 
voldoet. U kunt ons inzicht geven door deze gedragscode ondertekend retour te sturen naar 
Aqualectra. Wij danken u alvast hartelijk voor het feit dat u deel uit wilt maken naar het realiseren van 
een verbeterde leefomgeving en tegelijkertijd het realiseren en behouden van een efficiëntere en 
effectievere organisatie met een gezonde toekomst. 
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