Leverancierscode
HOMIJ Technische Installaties wil een betrouwbare onderneming zijn die oog heeft voor belangen van
opdrachtgevers, medewerkers, aandeelhouders, zakenpartners en niet in de laatste plaats onze
hedendaagse samenleving. Wij willen handelen op een eerlijke, integere en respectvolle manier en rekening
houden met de rechtmatige belangen van een ieder op wie onze gedragingen van invloed zijn.
Bij voorkeur werkt HOMIJ samen met partijen die handelen conform de gedragscode van VolkerWessels. De
gedragscode van VolkerWessels is te vinden op de website www.volkerwessels.com, onder ‘corporate
governance/integriteit’. Op basis daarvan is deze leverancierscode opgesteld. Deze leverancierscode geldt
als aanvulling op andere, reeds bestaande afspraken en overeenkomsten tussen HOMIJ en haar
leveranciers.
HOMIJ verwacht van haar leveranciers dat zij voldoen aan de volgende punten:

Wet- en regelgeving
De leverancier verklaart te voldoen aan alle relevante nationale en internationale wet- en regelgeving en leeft
wetten en regels na van de landen waarin deze actief is.

Mensenrechten
De leverancier erkent de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (www.unhcr.ch).
De leverancier erkent de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO, www.ilo.org) Verklaring over Fundamentele
Principes en Rechten op het Werk, onder andere met betrekking tot het uitsluiten van gedwongen arbeid en
kinderarbeid, en voldoen aan richtlijnen voor werktijden en minimumloon.

Eerlijk en integer handelen
De leverancier drijft eerlijk en integer zaken, conform goede bedrijfspraktijken. Zakelijke besluiten mogen niet
worden beïnvloed door andere factoren dan zakelijke overwegingen.
De leverancier concurreert op eerlijke wijze en respecteert intellectuele eigendomsrechten van derden en
gaat vertrouwelijk om met gegevens die haar door haar klanten ter beschikking zijn gesteld.
De leverancier verstrekt haar klanten complete, juiste en begrijpelijke informatie over haar producten,
diensten en contractvoorwaarden.
De leverancier doet geen betalingen aan politieke partijen en organisaties of de vertegenwoordigers daarvan
met de bedoeling invloed uit te oefenen op het beleid.

Kwaliteit, milieu en duurzaamheid
De leverancier heeft bij voorkeur een op ISO 9001 gebaseerd kwaliteitsysteem, indien niet aanwezig dan in
ieder geval een beschrijving van een eigen systeem.
De leverancier hanteert een positieve aanpak met betrekking tot diverse milieukwesties gerelateerd aan haar
ondernemen. De leverancier voldoet aan of overtreft de normen die gesteld worden door milieuwetten en regels die van toepassing zijn op haar bedrijfsvoering. De leverancier heeft bijvoorbeeld een
milieuzorgsysteem, bij voorkeur gebaseerd op ISO14001 of EMAS.
De leverancier zal zich actief inzetten om te komen tot duurzame oplossingen in haar producten en
bedrijfsvoering, onder andere met betrekking tot: energieverbruik, emissies, recycling, hergebruik, transport
en verpakking.
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Medewerkers, veiligheid en gezondheid
De leverancier hecht waarde aan het waarborgen van de veiligheid en gezondheid van medewerkers. Dit
blijkt bijvoorbeeld uit een hiervoor ingericht managementsysteem. Hierin kunnen tevens sociale aspecten zijn
opgenomen waaronder bijvoorbeeld gewenste omgangsnormen en het uitsluiten van discriminatie, pesterij
en/of intimidatie.
De leverancier zal ervoor zorgen dat hun producten niet worden vervaardigd van gevaarlijke stoffen, zoals
gedefinieerd in de EU-richtlijn 2002/95/EG (RoHS-richtlijn). Leverancier zal alle benodigde maatregelen
nemen om gezondheid en veiligheid te garanderen.

Naleving van de gedragscode
Het management van de leverancier is binnen zijn invloedssfeer verantwoordelijk voor het toezicht op het
naleven van deze leverancierscode. De leverancier waarborgt dat haar medewerkers en onderaannemers
deze leverancierscode naleven.
De leverancier zal HOMIJ, op diens redelijk verzoek, voorzien van informatie over bovenstaande punten.
HOMIJ behoudt zich in dit verband tevens het recht op auditen voor.
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