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Dura Vermeer Gedragscode voor Opdrachtnemers:  
“1. Dura Vermeer verlangt naast nakoming van de geldende wet- en regelgeving,  
integriteit, transparantie en betrouwbaarheid in alle aspecten van haar bedrijf en  
verwacht hetzelfde van haar Opdrachtnemers zowel nationaal als internationaal 
2. Dura Vermeer verwacht dat haar Opdrachtnemers op een zorgvuldige, billijke,  
integere, transparante en betrouwbare wijze handelen ten opzichte van hun  
belanghebbenden, waaronder de personen, organisaties en rechtspersonen die  
betrokken zijn bij, een belang hebben in of beïnvloed worden door hun activiteiten  
zowel nationaal als internationaal. 
3. Opdrachtnemer dient zich te onthouden van gedragingen die strijdig zijn met  
het Europese en Nederlandse mededingingsrecht. 
4. Het gedrag van Opdrachtnemer mag geen aanleiding geven tot dubbelzinnig- 
heid of vragen over integriteit. Het aanbieden en/of accepteren van geschenken,  
giften of diensten die de onafhankelijkheid van de professionele relatie in gevaar  
brengt of daartoe de schijn opwekt dient te worden vermeden. Gelet hierop,  
mogen cheques, geld, kostenvergoedingen et cetera niet worden aangeboden of  
aangenomen. 
5. Opdrachtnemer respecteert de bescherming van internationaal afgekondigde  
mensenrechten, zoals omschreven in de Universele Verklaring van de Rechten  
van de Mens van de Verenigde Naties en voldoet aan alle internationale anti- 
discriminatiewetbepalingen. 
6. Opdrachtnemer respecteert de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO)  
Verklaring over Fundamentele Principes en Rechten op het Werk, onder andere  
met betrekking tot het uitsluiten van gedwongen arbeid en kinderarbeid. 
7. Opdrachtnemer houdt zich bij de uitvoering van de werkzaamheden aan de van  
toepassing zijnde algemene veiligheidswetten en voorschriften en het voor het  
werk geldende V&G-plan met behoud van de eigen verantwoordelijkheid, waarbij  
wordt gestreefd naar nul ongevallen. 
8. Opdrachtnemer zal het milieu en zijn verantwoordelijkheden ten aanzien van  
het milieu respecteren. Opdrachtnemer zal alle milieuwetten en –voorschriften  
naleven en maatregelen nemen om onwettige schades aan het milieu te voor- 
komen. 
9. Opdrachtnemer inventariseert, voor zover van toepassing, milieutechnische  
innovaties en beoordeelt deze op geschiktheid voor gebruik in het productieproces  
om continu te willen verbeteren op milieugebied. 
10. Opdrachtnemer dient de afvalstromen zodanig te organiseren dat deze zoveel  
mogelijk gericht zijn op hergebruik en het milieu maximaal ontlasten. 
11. Opdrachtnemer dient maatregelen te nemen om de CO2-emissies zo laag als  
redelijkerwijs mogelijk is te houden. 
12. Dura Vermeer streeft naar het ontvangen van CO2 Footprint rapportages van  
Opdrachtnemers volgens de NEN ISO-14064-1, welke bij voorkeur geverifieerd  
dienen te zijn door een certificerende instelling. Opdrachtnemer zal op verzoek  
van Dura Vermeer nadere informatie verstrekken in het kader van deze gedrags- 
code. Indien daartoe aanleiding mocht zijn, kan door Dura Vermeer worden  
verzocht een audit uit te laten voeren door een door Dura Vermeer aangewezen  
derde. Dura Vermeer verwacht dat zowel het management, de werknemers, als  
alle ingeschakelde partijen (de gehele bedrijfskolom) van Opdrachtnemer deze  
gedragscode zal/zullen naleven. 
Opdrachtnemer verbindt zich hierbij deze gedragscode na te leven en erkent dat  
het niet naleven daarvan zijn relatie met Dura Vermeer kan schaden”. 
 


