Integriteitsverklaring DNWG Groep N.V.

DNWG Groep N.V. (DNWG) is een organisatie die, via haar publieke
aandeelhouders, sterk verbonden is met haar omgeving en maatschappij. Voor
DNWG zijn betrouwbaarheid, integriteit en maatschappelijke verantwoordelijkheid
essentiële kernwaarden. Wij vinden het van belang, dat ook leveranciers van
DNWG deze kernwaarden onderschrijven en zich op deze wijze gedragen. Wij
willen u dan ook vragen, deze Integriteitsverklaring te ondertekenen. Hiermee
verklaart u dat:


De leverancier bij de uitoefening van zijn ondernemersactiviteiten het
principe hanteert van een duurzame bedrijfsvoering gericht op het
voorkomen van schade aan milieu en leefomgeving;



De leverancier uitvoering geeft aan algemeen erkende regels, normen en
waarden ter zake de integriteit van zijn handelen en in het kader van de
relatie met Opdrachtgever geen derden, daaronder begrepen
medewerkers van de leverancier en de tot zijn groep behorende
ondernemingen, bevoordeelt door bijvoorbeeld, doch niet beperkt tot, het
verstrekken van gunsten en/of financiële middelen, zonder dat daarvoor
een gerechtvaardigde grond aanwezig is;



De leverancier een sociaal beleid voert in zijn onderneming dat
overeenstemt met de in de branche geldende regels, waaronder CAO’s,
en afziet van het schenden van (internationale) arbeidsnormen zoals ter
zake het (indirecte) gebruik van kinderarbeid, mensenhandel en
onderdrukking;



De leverancier zich houdt aan de van toepassing zijnde (supra)nationale
mededingingswet- en regelgeving;



Geconstateerde afwijkingen op deze Integriteitsverklaring, nadelig van
invloed kunnen zijn op de relatie met DNWG.

De leverancier maakt deze Integriteitsverklaring bekend aan het management en
de medewerknemers in zijn onderneming en ziet toe op naleving ervan. De
leverancier draagt er zorg voor dat ook zijn onderaannemers en toeleveranciers
van deze verklaring op de hoogte zijn en ziet er op toe, voor zover dit binnen zijn
vermogen ligt, dat ook deze de in de verklaring opgenomen normen en waarden
erkennen en bij hun bedrijfsvoering hanteren.
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