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Beleidsverklaring

Takke Breukelen B.V. ziet het als haar plicht om op economisch verantwoorde wijze, producten
en diensten te leveren die voldoen aan de eisen en verwachtingen van de klant. Om hier
sturing aan te geven wordt een kwaliteitsjaarplan opgesteld. In dit jaarplan worden normen en
doelstellingen geformuleerd.
Bovendien is het ons doel om voortdurend onze organisatie en de kwaliteit van onze producten
en diensten te verbeteren. Onze principes zijn daarbij:
•
•
•
•
•
•

Wij stellen veiligheid en kwaliteit voorop bij alles wat we doen,
De diensten en producten die wij aan onze klanten leveren mogen niet in strijd zijn met
de wettelijke bepalingen,
De diensten en producten die wij aan onze klanten leveren moeten voldoen aan de
eisen van de klant.
Wij stellen ons ten doel de klanttevredenheid te verhogen door doeltreffende
toepassing van het kwaliteitssysteem,
De zorg voor kwaliteit is ieders verantwoordelijkheid op zijn of haar werkgebied.
Iedereen zal daarom de nodige kennis en middelen krijgen om die verantwoordelijkheid
aan te kunnen.’
Voldoen aan de eisen gesteld door de opdrachtgever, wet- en regelgeving en van
toepassing zijnde normen.

Naast de aandacht voor kwaliteit heeft Takke Breukelen ook zorg voor het milieu, daarom heeft
Takke Breukelen een energiebeleid opgesteld dat gekoppeld is aan haar kwaliteitsbeleid en
waarin voortdurend gestreefd wordt naar:
• het voldoen aan de relevante wet- en regelgeving en andere eisen die relevant zijn voor
• het energiegebruik van haar organisatie;
• het nemen van passende energie reductiemaatregelen;
• het meten, registreren en controleren van de verschillende energie gebruik cijfers;
• het actief betrekken van alle medewerkers bij de uitvoering van het energiebeleid;
• het zorgvuldig beoordelen van compensatie en energiezuinige alternatieven.
Om het beleid te kunnen uitvoeren en de gestelde doelen te kunnen bereiken maken we
gebruik van een managementsysteem dat voldoet aan de eisen van NEN-ISO 9001:2015.
Onderdeel van het managementsysteem is het energiemanagementsysteem, waarin:
• het energiegebruik systematisch wordt beoordeeld;
• energie en CO2 reductiemaatregelen zijn geformuleerd, gepland en worden uitgevoerd;
• het resultaat van die energie en CO2 reductiemaatregelen periodiek wordt beoordeeld;
• geformuleerde doelstellingen halfjaarlijks worden geactualiseerd en gecommuniceerd;
het management periodiek wordt geïnformeerd over de voortgang

Datum: April 2017

