
    Gedragscode voor leveranciers en 

                                                                    onderaannemers 
 

Derma Trucks verwacht van zijn leveranciers en onderaannemers dat ze zich aan de geldende wetten 

en voorschriften houden alsook de principes van de gedragscode naleven. 

We streven naar een professionele relatie met onze leveranciers om kwaliteit en efficiëntie te bereiken 

gekoppeld aan een win-win situatie. 
 

Derma Trucks behoudt zich het recht om toe te zien op het naleven van de afspraken. Bij het niet 

naleven kunnen correctieve acties worden opgelegd. 
 

Derma Trucks garandeert aan zijn leveranciers en onderaannemers: 
 

1. Een niet-discriminerende houding 

De leveranciers en onderaannemers worden zonder enige vorm van discriminatie gekozen. 
 

2. Een respectvolle samenwerking 

Derma Trucks verbindt er zich toe om zijn leveranciers en onderaannemers op een ethische en 

objectieve manier te behandelen. 
 

3. Vertrouwelijkheid 

Onder voorbehoud van alle wettelijke verplichtingen garandeert Derma Trucks dat de 

informatie ontvangen van leveranciers en onderaannemers vertrouwelijk blijft, behalve 

wanneer die laatsten duidelijk aangeven dat het om publieke informatie gaat. 
 

4. Een open dialoog 

Derma Trucks beschouwt niet enkel de dialoog met de klant als essentieel, maar tevens die met 

zijn betrokken partijen.  

 

Derma Trucks verwacht van zijn leveranciers en onderaannemers: 
 

1. Veiligheid 

- Alles in het werk stellen om de globale veiligheid te waarborgen. 

- Alle vastgestelde, veronderstelde of mogelijke onregelmatigheden dienen gemeld te 

worden. 

- Altijd rekening houden met alle personen op de wie veiligheid betrekking heeft. 

- Om proactief op te treden op gebied van welzijn op het werk en de 7 toepassingsgebieden 

ervan (arbeidsveiligheid, bescherming gezondheid van de werknemer, psychosociale 

belasting veroorzaakt door het werk, ergonomie, arbeidshygiëne, verfraaiing van de 

arbeidsplaatsen en maatregelen inzake leefmilieu) zowel wat betreft goederen als diensten. 
 

2. Respect voor de rechten van de mens en werkomstandigheden 

De fundamentele principes van de rechten van de mens en werkomstandigheden dienen 

nageleefd te worden. De leverancier en onderaannemer mag zich niet schuldig maken aan 

schending van de rechten van de mens.  
 

3. Milieu 

Derma Trucks verwacht van de leverancier of onderaannemer dat hij minstens handelt conform 

de geldende wettelijke en internationale normen inzake bescherming van het milieu. 

De leverancier of onderaannemer dient voortdurend te proberen om zijn impact op het milieu 

te verminderen.  
 

4. Vertrouwelijkheid 

Derma Trucks verwacht van de leverancier en onderaannemer 

- dat hij de hoogste ethische normen toepast, zowel beroepsmatig als persoonlijk, conform 

deze gedragscode en alle geldende wetten en voorschriften. 

- dat hij de vertrouwelijkheid van de informatie die hij van Derma Trucks krijgt te allen tijde 

respecteert en in geen geval vertrouwelijke informatie aan derden bekend maakt, behalve 

wanneer hij daarvoor de uitdrukkelijke toestemming van Derma Trucks heeft. 

 


