
WENN DOKUMENTE BADEN GEHEN!
SO RETTEN SIE IHRE WICHTIGSTEN INFORMATIONEN

SEIT MENSCHENGEDENKEN

werden Erfahrungen und Erkenntnisse festgehalten. 

Die Materialien, auf denen dies geschieht haben sich 

im Laufe der Zeit geändert. Von Felsmalereien, in Stein 

gehauen, bis hin zu Tierhäuten und Baumrinden findet 

man eine Vielzahl verschiedener Dokumente. Die meis-

ten Daten und Erkenntnisse dürften aber auf Papier 

festgehalten sein.

Papier (griech. pápyros: Papyrusstaude) ist ein 

Material, das größtenteils aus pflanzlichen Fasern  

(in der Regel aus Holz- schliff oder Zellstoff) besteht.

Die beste Ausrüstung: Immer der Mensch!

BELFOR MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN
FACT SHEET

ERSTMASSNAHMEN

• Wasser stoppen

• Hilfe anfordern

• Dokumente feucht halten

• Lagern & Sortieren

• Dokumente einfrieren

Was immer passiert - wir sind für Sie da. Sie errei- 

chen unsere erfahrenen Ingenieure 24 Stunden  

und an sieben Tagen der Woche.

Innerhalb kürzester Zeit sind wir bei Ihnen.

CONSISTENTE RICHTLIJNEN EN SPECIFICATIES VOOR HEEL EUROPA

Maatschappelijk verantwoord ondernemen en compliance

BEVESTIGEN WAT WE AL DOEN 

RESPECT, BETROKKENHEID EN INTEGRITEIT

deze waarden vormen de kern van ons bedrijf. deze 

definitie vormt de basis voor onze verantwoordelijkheid 

als onderneming. natuurlijk houden wij ons aan de 

wet en regelgeving en worden onze medewerkers 

dienovereenkomstig geïnstrueerd. wij zijn bovendien een 

onderneming die onze verantwoordelijkheid voor onze 

medewerkers, het milieu, onze lokale en regionale omgeving 

en de verantwoordelijkheid voor de gemeenschap serieus 

neemt.om onze waarden en verantwoordelijkheden 

voortdurend te promoten, hebben we nu duidelijke 

richtlijnen voor mvo en compliance voor heel europa 

gedefinieerd. deze eenduidige specificaties zijn zonder 

mitsen en maren van toepassing voor élke werknemer van 

belfor. we geloven in transparantie en vertrouwen als basis 

voor de samenwerking met u als zakelijke partner. 

De belangrijkste onderwerpen van MVO zijn:

• mensenrechten

• werkomstandigheden

• het milieu

• open bedrijfsvoering

• consumentenbelangen

• maatschappelijke betrokkenheid en ontwikkeling



BELFOR MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

FACT SHEET

TRANSPARANTIE EN VERTROUWEN ZIJN STEVIG
VERANKERD IN ALLE FACETTEN VAN ONZE ONDERNEMING

“Wij doen de juiste dingen, 
zelfs als niemand het ziet.” 
Sheldon Yellen, CEO BELFOR Global
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We stellen onszelf elke dag op de proef doordat we sys-

tematische en verifieerbare richtlijnen en specificaties 

voor de dagelijkse gang van zaken hebben opgesteld. 

Alle medewerkers zijn geïnformeerd over de laatste ont-

wikkelingen. Om dit te realiseren, formuleren wij duide-

lijke richtlijnen voor de verschillende bedrijfsonderdelen 

en communiceren wij dit beleid ook.

Zo creëren wij een basis voor een gemeenschappelijk 

begrip. Wij willen zo transparant mogelijk zijn voor onze 

zakelijke partners, verzekeraars, schade-experts en voor 

onze klanten. Momenteel zijn er richtlijnen over de vol-

gende onderwerpen beschikbaar: corruptie, discrimina-

tie, eerlijke mededinging, geschenken en uitnodigingen, 

gezondheid en veiligheid, gegevensbescherming en in-

koop.

Voor ons betekent Maatschappelijk Verantwoord On-

dernemen (MVO) dat wij rekening houden met sociale 

en omgevingsaspecten. Wij nemen onze verantwoorde-

lijkheid voor de gevolgen van ons handelen. Dit is onze 

algemene richtlijn. Wij onderscheiden ons door de kwali-

teit van ons werk en onze service. Onze klanten kunnen 

altijd en in elk opzicht op ons rekenen. 

ONZE UITGANGSPUNTEN

VERANTWOORDELIJKHEID

Bij BELFOR vragen wij van iedere medewerker dat hij/zij 

weet waarvoor hij/zij persoonlijk verantwoordelijk is. Dit 

betekent ook dat alle wetten, regels en individuele richtlij-

nen die van toepassing zijn aantoonbaar en op elk niveau 

moeten worden nageleefd en opgevolgd.

TRANSPARANTIE

Duidelijke regels voor verantwoordelijkheden en docu-

mentatie stellen ons in staat om maximale transparantie 

te bereiken terwijl er tegelijkertijd de noodzakelijke ver-

trouwelijkheid wordt gegarandeerd.

ETHISCH HANDELEN

Onze zakelijke partners en de samenleving als geheel 

kunnen er dus op rekenen dat wij altijd eerlijk en inte-

ger handelen. Dit maakt deel uit van de kwaliteit van de 

dienstverlening die wij beloven.

RESPECT VOOR DE RECHTSSTAAT

Het is misschien vanzelfsprekend, maar toch de moeite 

waard om te benadrukken; werken met BELFOR betekent 

dat alle actuele wetten en regelgeving worden nageleefd. 

Wij trainen onze medewerkers in de omgang met verande-

ringen en uitdagingen.

RESPECT VOOR DE BELANGEN VAN DE STAKEHOLDERS

Wij proberen de belangen te onderkennen van iedereen voor 

wie ons handelen gevolgen heeft en proberen waar mogelijk 

hun suggesties mee te nemen en vragen te beantwoorden.


