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BELEIDSVERKLARING  

KWALITEIT, VEILIGHEID EN MILIEU 
 

Vulkoprin wil zijn klanten van producten voorzien waar gietpolyurethaan de kerntechnologie is. Door 

excellente producten en diensten te leveren willen we de betrouwbare partner voor de klant zijn. Om 

de kwaliteitsverwachtingen van zijn klanten te behalen dragen alle personeelsleden bij aan het continu 

verbeteren van onze producten, processen en diensten. Zo willen wij de klantentevredenheid verhogen. 

Uit respect voor de maatschappij waar het bedrijf een deel van uitmaakt moeten wij onze economische 

activiteiten in harmonie brengen met gerechtvaardigde eisen van de zorg voor veiligheid en milieu.  

Vraagstukken in verband met bedrijfsactiviteiten met ecologische impact worden gestuurd door wat 

ecologisch verantwoord is, technologisch mogelijk en financieel draagbaar. Daarenboven is veilig 

werken onze topprioriteit en willen wij al het mogelijke in het werk stellen om er voor te zorgen dat de 

medewerkers veilig en gezond hun taken kunnen uitvoeren. 

Rekening houdend met deze waarden zal VULKOPRIN nv: 

1. wetten en regelgeving in verband met het milieu, de veiligheid en de gezondheid nakomen;  

2. gevaren wegnemen en veiligheids- en gezondheidsrisico’s verminderen; 

3. het zuinig gebruik van grond- en hulpstoffen, verpakking, energie en ruimte nastreven en bij 

al zijn processen onderzoeken of emissies en afval kunnen gereduceerd worden; 

4. actief zoeken naar verbeteringen in al onze processen door dagdagelijkse proces- en 

productcontroles en regelmatige audits; 

5. het Vulkoprin Productie Systeem implementeren, gebruiken en verbeteren; 

6. streven naar gebruik van de best mogelijke materialen en installaties om kwaliteitsvolle 

producten te maken zonder daarbij de veiligheid van de medewerker en de bescherming van 

het milieu in het gedrang te brengen; 

7. zijn werknemers, contractors en leveranciers motiveren en opleiden om te werken volgens de 

filosofie van Vulkoprin inzake kwaliteit, veiligheid en milieu. 

8. zijn medewerkers, en vertegenwoordigers van medewerkers, consulteren en aanmoedigen tot 

participatie. 
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