Van Bennekom B.V.
Zwolseweg 80a
8181 AJ HEERDE
Tel 0578-691636
Datum:
9 september 2015
Betreft:
Zelfverklaring aangaande hoe om te gaan met MVO (Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen) in de aankomende jaren. (1e fase)
Onderliggend document NEN-ISO 26000
Geldigheid document:
3 jaar (maximaal 5 jaar) met een jaarlijkse evaluatie van benoemde beleidsafspraken en
doelstellingen.

Waar wil van Bennekom voor staan
Ons bedrijf wil transparant zijn over haar activiteiten en rekenschap hierover afleggen in de
contacten en communicatie momenten met onze klanten / omgeving.
Het op termijn verwerven van het certificaat erkend duurzaam (premium) met als focus het
kunnen tonen/aantonen dat wij duurzaam ondernemen met ambitie.
Duurzaam ondernemen betekend voor ons dat wij respect hebben voor de belangen van
onze klanten, gedragsnormen, mensenrechten, milieu- en Arbowetgeving.
Onze activiteiten
Wij zij een merkafhankelijke autobedrijf met de ambitie een energiezuinige en duurzame
onderneming te zijn binnen de mogelijkheden die er zijn.
Wij zijn ISO gecertificeerd, Bovag lid en erkend duurzaam gecertificeerd zodat de consument
zekerheid heeft dat het onderhoud en of reparatie volgens de laatste stand van zaken op al
deze voorstaande vlakken wordt uitgevoerd.
Onze kernactiviteiten bevatten: verkoop van nieuw en occasions, onderhoud en reparatie
van de merken VW, Audi, en Skoda. Verder bestaan onze service uit een haal en breng
service, verhuur / vervangend vervoer met wagens niet ouder dan 18 maanden en
leenfietsen.
Identificeren en betrekken van klant/leveranciers/medewerkers (Stakeholders)
Op basis van erkend duurzaam/MVO, in het overleg met leveranciers en of toekomstige
leveranciers zal mede bepalend zijn of dit bedrijf binnen de kaders van MVO zijn producten
maakt en levert. De huidige leveranciers zullen in de aankomende perioden worden
beoordeelt op MVO en mede op basis hiervan zal worden beslist of contracten worden
verlengd en of aangegaan.
Al onze uitingen naar klant en of leverancier zowel elektronische als geschreven zal worden
begeleid van het erkend duurzaam embleem en zal ook als dusdanig worden gehandeld.
Te weten communicatie aan met name: medewerkers, uitzendbureaus, afval inzamel
bedrijven, schade bedrijven, enz.

Respect voor de wet
Van Bennekom verbindt zich aan de nationale en internationale gedragsnorm, met andere
woorden een organisatie die zich verbind aan alle van toepassing zijnde wet en regelgeving.
Dit ten alle tijden duidelijk gecommuniceerd en vastgelegd voor diegene doe moeten toezien
op de naleving hiervan. Dit is van toepassing op uiteenlopende gebieden maar met name op
het gebied van Arbo, milieu, mensenrechten en CAO wet en regelgeving.

