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RESPECT
VOOR HET MILIEU

Missie
AVK is een internationale groep, gecreëerd
door inspanningen van toegewijde personen.
Zij passen vooruitstrevende technologie toe
in producten en processen, om de hoogste
kwaliteitsstandaarden voor producten en
diensten te bereiken. Wij geloven in eenvoudige
strategieën zoals innovatief zijn, zaken simpel
houden, dicht bij de markt en klanten staan en
focussen op hun behoeften.
Wereldwijde business
Het is ons doel om als wereldmarktleider erkend
te worden op vlak van ontwikkeling, productie
en verkoop van producten binnen onze
bedrijfssegmenten.
Binnen onze bedrijfssegmenten is er een
toenemende vraag naar kwaliteit en innovatieve
producten. We ervaren en erkennen ook
verschillende lokale standaarden en normen
voor producten en diensten. Deze verschillen
van land tot land en worden weerspiegeld in
onze missie.
Daarom bieden wij het voordeel lokaal aanwezig
te zijn, ondersteund door een wereldwijde
organisatie. Zowel onze klanten, partners,
werknemers, als de volledige bedrijfsgroep
genieten hiervan.
Wij richten ons op het afstemmen van onze
lokale vestigingen met de lokale waarden
en wetgeving, alsook met de sociale
omstandigheden in die regio’s.
Wij geloven dat een vrij bestuur van lokale
mensen en vestigingen, in overeenstemming
met de lokale standaarden en wetgeving, de
beste manier is om succesvol te zijn.
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Veilige werkomgeving
AVK stelt wereldwijd meer dan 3.100 mannen
en vrouwen te werk. Wij hebben een diverse
groep van toegewijde mensen met behoeften
en ideeën, die wij respecteren. We creëren
een uitdagende en belonende omgeving. Waar
mogelijk geven we onze werknemers ook de
kans om nieuwe ervaringen op te doen, zich
persoonlijk te ontwikkelen en te groeien.
De werkomgeving is een belangrijk punt
binnen AVK. We schenken aandacht aan
de werkomgeving en veiligheid van onze
werknemers, ongeacht land of locatie. Zo blijven
we het aantal werkongevallen verminderen door
ons te richten op preventieve maatregelen.
We onderhouden en kijken regelmatig de
werkomstandigheden, uitrusting en materialen,
die nodig zijn om specifieke bedrijfsprocessen
uit te voeren, na.
De AVK Groep stelt strikte doelen voorop met
oog op energie-en waterverbruik voor hun
productiebedrijven. We beseffen het belang om
elektriciteitsverbruik te verminderen, aangezien
dit bijdraagt aan de vermindering van de CO2uitstoot. We houden ook rekening met het feit
dat proper water een schaars goed is. Bijgevolg,
leveren alle bedrijven inspanningen om hun
verbruik te verminderen en besparen zo directe
kosten als extra voordeel.

Partnerschap en verantwoordelijkheid
We willen erkend worden als een betrouwbare
partner voor zowel onze klanten als leveranciers.
AVK wijdt zich toe aan uitbreiding en
ontwikkeling. We blijven onze positie als
één van de wereldproductieleiders binnen
onze bedrijfssegmenten behouden en verder
ontwikkelen. Ten voordele van onze klanten
breiden we ons productgamma verder uit.
Klantentevredenheid is een belangrijk doel van
AVK. Onze service en distributieketen moeten
steeds voldoen aan de noden van onze klanten,
ongeacht de locatie.
We erkennen ook onze verantwoordelijkheid
als wereldspeler wat betreft sociale- en
milieuproblemen. We streven steeds naar
nieuwe middelen en manieren om de omgeving
te beschermen. Zo sporen we onze leveranciers
aan om aandacht te vestigen op het milieu en
bewust bezig te zijn met verbeteringen. Alle
doelen van AVK betreffende milieubescherming,
reflecteren het feit dat AVK een verantwoordelijk
bedrijf is met een duurzame houding t.o.v. het
milieu.
In een wereld van intensieve globalisering, met
toenemende zakenrelaties tussen landen
en culturen als gevolg, is een duurzame
distributieketen nodig. We willen onze klanten
garanderen dat we met betrouwbare partners
samenwerken, die belang hechten aan dezelfde
normen als wij.
We zoeken partners met hoge ethische normen
- partners die zich ook aanpassen aan de
internationale arbeidswetgeving. We respecteren
daarbij alle kinderarbeidrestricties doorheen de
volledig distributieketen. We accepteren geen
discriminatie met betrekking tot tewerkstelling
en beroep.

Duurzame toekomst
AVK erkent duurzaamheid als een essentiële
factor voor toekomstig succes. Niet enkel onze
producten, in termen van materialen die we
gebruiken, tonen respect voor het milieu.
Verder zijn onze productie-eenheden ingesteld
om processen te volgen die de omgeving zo
weinig mogelijk belasten.
De AVK Groep heeft productiebedrijven in
19 landen wereldwijd. Alle productiebedrijven
zijn gecertificeerd volgens ISO 9001, met
betrekking tot kwaliteitsmanagement en
ISO 14001 met betrekking tot milieumanagement. Bovendien zijn de meeste
bedrijven ook gecertificeerd volgens
OHSAS 18001, de internationale
standaard voor gezondheid op het werk en
veiligheidsmanagement.
We begrijpen onze verplichting om te
voldoen aan alle lokale wetgevingen en de
milieuwetgeving. Met alle mogelijke middelen
maken we het verschil op dit belangrijk vlak. Ten
slotte weerspiegelen al onze businessaspecten
onze proactieve bedrijfsstrategie.
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Certificate No. 05980-2003-AE-DEN-DANAK

Certificate No. 05030-1998-AQ-DEN-DANAK

Certificate No. 05982-2003-AHSO-DEN-DANAK

This is to certify that

This is to certify that

This is to certify that

AVK International A/S
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Bizonvej 1, DK-8464 Galten, Denmark

Bizonvej 1, DK-8464 Galten, Denmark
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has been found to conform to the management system standard:

has been found to conform to the management system standard:

has been found to conform to the safety management system standard:

DS/EN ISO 14001:2004

DS/EN ISO 9001:2008

DS/OHSAS 18001:2008
and Danish occupational health and safety regulation no. 1191 dated 9th of October 2013

This certificate is valid for the following product or service ranges:

This certificate is valid for the following product or service ranges:

Production of Valves and Valve Accessories. Marketing and Sales of Valves and Valve
Accessories

Production of Valves and Valve Accessories. Marketing and Sales of Valves and Valve
Accessories

Locations included in the certification will appear in the appendix.

Locations included in the certification will appear in the appendix.

Place and date:

2018-03-31

The audit has been performed under the
supervision of:

Jens Østergaard
Lead Auditor

DANAK

DET NORSKE VERITAS,
BUSINESS ASSURANCE, DANMARK A/S

Anders Lindgren
Managing Director

Locations included in the certification will appear in the appendix.

Hellerup, 2015-04-29
This certificate is valid until:

2018-03-31

The audit has been performed under the
supervision of:
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Place and date:

2018-03-31

Anders Lindgren
Managing Director

The audit has been performed under the
supervision of:

Jens Østergaard
Lead Auditor

Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this certificate invalid.
ACCREDITED UNIT: DET NORSKE VERITAS, BUSINESS ASSURANCE, DANMARK A/S, TUBORG PARKVEJ 8, 2., DK-2900, HELLERUP, DANMARK, TEL:+45 39 45 48 00,
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Hellerup, 2015-04-29

This certificate is valid until:
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Anders Lindgren
Managing Director
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ERKENNING VAN DE
UNITED NATIONS
GLOBAL COMPACT
PRINCIPES
De AVK Groep beseft dat een wereldwijde aanwezigheid
hoge ethische standaarden vraagt. Vandaar erkennen wij
door heel onze organisatie en in al onze acties de principes
zoals beschreven in het United Nations Global Compactdocument, dat volgende kernwaarden samenvat:
-

Mensenrechten
Arbeidsnormen
Milieu
Anti-corruptie

Mensenrechten
Principe 1: Bedrijven moeten de
bescherming van internationale
mensenrechten ondersteunen en
respecteren.
Principe 2: Bedrijven mogen niet betrokken
zijn bij misbruik van de
mensenrechten.
Arbeidsnormen
Principe 3: Bedrijven moeten de
vrijheid van vereniging en het recht
op collectief kopen in ere houden.
Principe 4: Bedrijven moeten alle vormen van
dwangarbeid elimineren.

AVK Nederland BV
Radeweg 12,
8171 MD Vaassen,
Postbus 73,
8170 AB Vaassen

Principe 5: Bedrijven moeten kinderarbeid
effectief afschaffen.
Principe 6: Bedrijven moeten discriminatie
met betrekking op tewerkstelling
en beroep elimineren.
Milieu
Principe 7: Bedrijven moeten voorzorgsmaatregelen nemen met
betrekking tot de
klimaatsveranderingen.
Principe 8: Bedrijven moeten initiatieven
ondernemen om de
milieuverantwoordelijkheid te
vergroten.
Principe 9: Bedrijven moeten ontwikkeling en
verspreiding van milieuvriendelijke
technologieën aanmoedigen.

Telefoon +31 (0)578-574490
Fax +31 (0)578-574459
E-mail: info@avknederland.nl,
Internet: www.avknederland.nl
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Anti-corruptie
Principe 10: Bedrijven moeten alle vormen
van corruptie tegengaan,
inclusief uitbuiting en omkoperij.
Hoge ethische standaarden en erkenning
van bovenstaande principes samen met
een evoluerend bedrijfsbeleid vormen een
geïntegreerd onderdeel van onze dagelijkse
bedrijfsvoering.

