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Inleiding 

Bij Algeco streven we naar de hoogste normen op het gebied van zakelijk gedrag en praktijken om het 

vertrouwen en het respect van onze klanten, aandeelhouders, andere belanghebbenden en de 

maatschappij in het algemeen te handhaven. Als zodanig baseert Algeco haar relaties met leveranciers op 

wettige, eerlijke en ethische zakelijke praktijken en gedrag. We verwachten van onze leveranciers dat ze 

in al hun transacties met ons de toepasselijke wet- en regelgeving naleven.  

De Gedragscode voor Leveranciers van Algeco (‘Gedragscode’) wordt beschikbaar gesteld om ervoor te 

zorgen dat onze leveranciers de inzet, verwachtingen en vereisten op het gebied van acceptabel zakelijk 

gedrag en praktijken van Algeco begrijpen. Lees deze Gedragscode zorgvuldig door met uw werknemers, 

leveranciers, agenten en vertegenwoordigers. Deze Gedragscode is van toepassing op alle leveranciers 

die producten en/of diensten leveren aan Algeco en haar dochterondernemingen, joint ventures, divisies 

en/of filialen. Algeco eist van haar leveranciers en hun werknemers dat zij zich zonder uitzonderingen aan 

deze Gedragscode houden, als voorwaarde om zaken te doen. Van leveranciers wordt ook verwacht dat 

zij zich houden aan alle toepasselijke aanvullende beleidsregels van filialen van Algeco in lokale 

rechtsgebieden. Het is onwaarschijnlijk dat de Gedragscode in strijd is met de lokale wet- en regelgeving, 

maar als er zich conflicten voordoen, moet de lokale wet- en regelgeving altijd worden gevolgd. 

De normen van deze Gedragscode vormen een aanvulling op de bepalingen van alle wettelijke 

overeenkomsten of contracten tussen een leverancier en Algeco en vervangen deze niet.  

  



 

4130-0270-1601, v. 1 

Arbeid en mensenrechten 

Algeco verwacht van haar leveranciers dat zij hun zakelijke activiteiten uitvoeren op een manier die in 

overeenstemming is met de fundamentele mensenrechten en die deze fundamentele mensenrechten 

bevordert. Voor leveranciers die zijn gevestigd in of onderworpen aan de wet van de Volksrepubliek China 

(VRC-wetgeving), worden dergelijke mensenrechten bepaald op basis van de VRC-wetgeving.  

Verbod op het gebruik van kinderarbeid 

Leveranciers moeten zich altijd houden aan de minimumleeftijd voor werk, zoals gedefinieerd door 

nationale wet- en/of regelgeving, en voldoen aan de relevante normen van de Internationale 

Arbeidsorganisatie (IAO). In geen enkel geval mag een leverancier jonge werknemers toestaan werk te 

verrichten dat hen blootstelt aan mentale, fysieke, sociale of morele gevaren of schade, of dat hun 

onderwijsontwikkeling op ongepaste wijze belemmert.  

Verbod op alle vormen van gedwongen of verplichte arbeid 

Algeco streeft ernaar alle potentiële moderne slavernijrisico’s met betrekking tot haar activiteiten te 
begrijpen en maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat er in de bedrijfsvoering of toeleveringsketens 
van Algeco geen slavernij of mensenhandel plaatsvindt.  
 
Leveranciers mogen onder geen enkele omstandigheid deelnemen aan mensenhandel; gedwongen, 

onvrijwillige of slavenarbeid; of materialen of diensten inkopen van bedrijven die gebruikmaken van 

gedwongen, onvrijwillige of slavenarbeid.  

Vergoeding 

Leveranciers dienen ervoor te zorgen dat werktijden, salarissen en secundaire voorwaarden in 

overeenstemming zijn met wettelijke en branchenormen, met inbegrip van voorschriften met betrekking 

tot minimumlonen, overuren, verplichte secundaire voorwaarden en andere vergoedingselementen. 

Gezondheid en veiligheid 

Leveranciers dienen werknemers een veilige en gezonde werkomgeving te bieden in overeenstemming 

met alle geldende gezondheids- en veiligheidswetten, -voorschriften en -normen. Leveranciers moeten 

zich houden aan het gezondheids- en veiligheidsbeleid van Algeco, dat van tijd tot tijd kan worden 

bijgewerkt, en moeten alle gezondheids- en veiligheidsincidenten melden in overeenstemming met de 

voorwaarden van dit beleid. Leveranciers dienen proactieve maatregelen te nemen om 

ongevallenpreventie te bevorderen en blootstelling aan gezondheidsrisico’s te minimaliseren. Algeco 

neemt overtredingen door leveranciers van gezondheids- en veiligheidswetten, -voorschriften en -

normen serieus en kan de relatie met een leverancier beëindigen wanneer dergelijke wetten, 

voorschriften en normen niet worden nageleefd. 

Milieu 
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Van leveranciers wordt verwacht dat zij hun activiteiten op een zodanige wijze uitvoeren dat de impact 

op natuurlijke hulpbronnen tot het minimum wordt beperkt en dat het milieu, de klanten en de 

werknemers worden beschermd. Leveranciers moeten ervoor zorgen dat hun activiteiten voldoen aan 

alle milieuwetten en -voorschriften.  

Ethiek en compliance 

Cadeaus en fooien 

Leveranciers moeten het cadeau- en amusementsbeleid van Algeco, dat beschikbaar is op 

www.algeco.com, en het beleid van de lokale Algeco-organisatie waarvoor leveranciers zakelijke 

transacties uitvoeren, raadplegen en naleven. 

Anti-omkoping en corruptie 

Leveranciers moeten het anti-omkopings- en corruptiebeleid van Algeco, dat beschikbaar is op 

www.algeco.com, en het beleid van de lokale Algeco-organisatie waarvoor leveranciers zakelijke 

transacties uitvoeren, raadplegen en naleven.  

Belangenconflicten  

Leveranciers dienen tijdens het zaken doen met Algeco alle belangenconflicten of situaties die de schijn 

wekken van een potentieel belangenconflict, te vermijden. Leveranciers mogen geen transacties met 

Algeco-werknemers aangaan die mogelijk een belangenconflict zouden kunnen veroorzaken. Leveranciers 

moeten onmiddellijk melding maken van situaties met potentiële of schijnbare conflicten tussen hun 

belangen en de belangen van Algeco.  

Vertrouwelijke informatie en gegevensbescherming 

Goed beheer van vertrouwelijke informatie is essentieel voor het succes van zowel Algeco als haar 

leveranciers. Vertrouwelijke informatie omvat alle niet-openbare informatie die van nut kan zijn voor 

concurrenten of schadelijk kan zijn voor Algeco of haar klanten als deze openbaar wordt gemaakt. Tijdens 

het uitvoeren van werkzaamheden voor Algeco kunnen leveranciers toegang hebben tot bedrijfseigen 

en/of vertrouwelijke informatie. Leveranciers zijn verplicht de vertrouwelijkheid van deze aan hen 

toevertrouwde informatie te bewaren en alle informatie, elektronische gegevens, intellectuele eigendom, 

ontwerp en technologieën van Algeco met passende voorzorgsmaatregelen te beschermen, met dezelfde 

zorg die de leverancier aan zijn eigen vertrouwelijke en bedrijfseigen informatie besteedt. Leveranciers 

mogen dergelijke informatie niet zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Algeco aan een 

andere persoon bekendmaken, tenzij deze openbaarmaking wettelijk verplicht is. Elke overdracht van 

vertrouwelijke informatie moet worden uitgevoerd op een manier die de intellectuele eigendomsrechten 

van Algeco en haar leveranciers beveiligt en beschermt. Leveranciers mogen vertrouwelijke informatie 

van Algeco alleen ontvangen zoals toegestaan onder een geheimhoudingsovereenkomst en moeten 

voldoen aan hun verplichtingen om de informatie niet te gebruiken, behalve zoals toegestaan onder de 

overeenkomst, en om de informatie tegen misbruik of ongeoorloofde bekendmaking te beschermen. 

Leveranciers dienen het intellectuele eigendom van Algeco te respecteren en mogen geen gebruik maken 

http://www.algeco.com/
http://www.algeco.com/
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van merken, afbeeldingen, gepatenteerde technologie of andere materialen van Algeco of haar filialen of 

dochterondernemingen, met inbegrip van materialen van derden, tenzij Algeco hier uitdrukkelijk 

schriftelijke toestemming voor heeft gegeven. Als een leverancier kennis neemt van een daadwerkelijke 

of mogelijke ongeoorloofde openbaarmaking van informatie van Algeco, moet dit onmiddellijk worden 

gerapporteerd aan de afdeling Juridische Zaken en Risicomanagement van Algeco.  

Leveranciers dienen zaken te doen op een manier die in overeenstemming is met de vereisten van alle 

toepasselijke wet- en regelgeving op het vlak van gegevensbescherming en privacy.  

Staats- en handelsgeheimen 

Leveranciers mogen niet, direct of indirect, namens Algeco onrechtmatig informatie vragen, verkrijgen of 

gebruiken van enige andere persoon, vereniging, firma, bedrijf, overheid of andere entiteit, of deze 

onrechtmatig bekendmaken aan Algeco, als deze informatie geheim, vertrouwelijk of bedrijfseigen is, of 

geclassificeerd voor nationale veiligheid of nationale belangen, of als dit gevoelige informatie is met 

betrekking tot overheidsopdrachten (bijv. informatie over bronselectie) of enige andere informatie die 

Algeco een onwettig of oneerlijk voordeel kan bieden.  

Nauwkeurige boekhouding 

Leveranciers dienen een nauwkeurige financiële boekhouding en bedrijfsbescheiden bij te houden, in 

overeenstemming met alle toepasselijke wetten, voorschriften en algemeen geaccepteerde 

boekhoudmethoden. Leveranciers dienen alle transacties met betrekking tot hun transacties met Algeco 

nauwkeurig te documenteren.  

Antitrust- en mededingingswetten 

Algeco houdt zich strikt aan de vereisten van mededingings- of antitrustwetten en -regelgeving in elk 

rechtsgebied waar het bedrijf zaken doet en eist van haar leveranciers dat zij zich te allen tijde aan deze 

wet- en regelgeving houden.  

Naleving van exportwetgeving 

Algeco voldoet aan alle toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot embargo’s en sancties, en 

verwacht van haar leveranciers dat zij deze ook naleven. Algeco verbiedt haar leveranciers ten strengste 

om direct of indirect transacties uit te voeren met op de zwarte lijst geplaatste personen, entiteiten of 

landen. Bovendien mogen leveranciers Algeco niet, direct of indirect, materiaal of diensten leveren vanuit 

een land of door een persoon of entiteit die onderworpen is aan embargo’s en/of sancties die transacties 

met specifieke buitenlandse entiteiten, personen of landen beperken.  

Om naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot embargo’s en sancties te 

waarborgen, dienen leveranciers zorgvuldige compliance-methoden te implementeren om hun 

werknemers, klanten, leveranciers, verkopers, agenten en andere zakenpartners te screenen, met 

inbegrip van alle partijen betrokken bij elke transactie, zoals banken, verzekeringsmaatschappijen enz.  
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Contractuele naleving 

Leveranciers mogen geen van hun bestaande overeenkomsten schenden, met inbegrip van en niet 

beperkt tot arbeidsovereenkomsten, consultatieovereenkomsten, geheimhoudingsovereenkomsten en 

technologielicenties, indien een dergelijke schending aanleiding kan geven tot een rechtsvordering tegen 

Algeco. 

Persvragen 

Leveranciers mogen zich niet aan de media voordoen als iemand die uit naam van Algeco spreekt, tenzij 

zij hiertoe uitdrukkelijk schriftelijk zijn gemachtigd. Leveranciers dienen alle persvragen onmiddellijk door 

te verwijzen naar de directeur Bedrijfscommunicatie van de Algeco-groep.  

Naleving van wetten, regels en voorschriften 

Leveranciers van Algeco moeten zich houden aan de wetten, regels, voorschriften en al het Algeco-beleid 

van de locaties waar zij opereren. Van leveranciers wordt verwacht dat zij vertrouwd zijn met de 

bedrijfspraktijken van hun leveranciers en onderaannemers en dat zij ervoor zorgen dat deze volgens deze 

Gedragscode opereren. Algeco kan haar relatie beëindigen met leveranciers die deze Gedragscode niet 

naleven. 

Niet-nalevingsrapportage 

De in dit document omschreven gedragsnormen zijn van cruciaal belang voor het voortdurende succes 

van de relatie van Algeco met haar leveranciers. Leveranciers kunnen hun vragen of opmerkingen over 

deze Gedragscode richten aan de Algemene Juridische Adviseur van de groep. 

Overtredingen van de Gedragscode voor Leveranciers van Algeco kunnen vertrouwelijk worden gemeld 

door op de link http://algeco.ethicspoint.com te klikken of door het desbetreffende telefoonnummer te 

bellen zoals hieronder aangegeven: 

Land  Gratis telefoonnummer* 

Oostenrijk  0-800-200-288 

Australië  1-800-139957 

België  0800-1-1991 

China  400-999-4530 

Tsjechische Republiek  800-144-075 

Finland  0800-9-15946 

Frankrijk  0800-917075 

Duitsland  0800-183-8239 

Hongarije  06-800-20808 

Italië  800-797458 

Nederland  0800-022-9111 

Nieuw-Zeeland  000-911 

Polen  0-0-800-1510052 

Portugal  800-800-128 

https://clicktime.symantec.com/a/1/DHQInKe22Wwr5n90nQbYNOl9aiyhPwwI6Kk-0ew6qus=?d=L_friSCIKJ0q2_8FEoKHpdZ2ar_Y7q_bqS77873pXW-3TiRMrcTfZFQxMC0ijOpGSTJwWdfAkjOnvgXW9R-iPSjmqUZ7GuLymz7BTCXsqmBNavaIV6mYgUAubD_S0SHTXACY_9VF6u6vfMfpJTt_I8IANqGRyPT2AxgGlV4PyWBWp04Mna5OGDOCr5YKhC5gcjQw0y6_giYd95MP3Ed09SAi0H3pcHXanqYWsydDnfHL4AyADysDYB2LxgIMhIORcrcWev7jepi7BiGQAK1v8hbT9ty2aB5HLkkcU8RWv22BRkObzdjwui7Y4axRY-h54JIOqIGJUdh6eGPPRzaKojQE66OcmRZVDuuCI2Vb9FpMwixkujSsMUoYQfo7kn9h-29dsP5wM2-W7UkHgFX1XCz82cf-BpdgAwE=&u=http://algeco.ethicspoint.com


 

4130-0270-1601, v. 1 

Roemenië 0808-03-4288 

Rusland (Sint-Petersburg) 363-2400 

Rusland (Moskou) 363-2400 

Rusland (^ geeft de tweede kiestoon 
aan) 

8^10-800-110-1011 

Slovenië  704-526-1128 

Spanje  900-94-1030 

Zweden 020-799-111 

Verenigd Koninkrijk 0808-234-7287 

Verenigde Staten 1-855-247-3142 

* Kies desgevraagd 844 762 5487 na het kiezen van het landnummer. 


