
Het beleid voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen van ESTEPE is gebaseerd op de volgende kernwaarden en toewijding:

• De directie en het management van ESTEPE bestaan uit directeuren/managers die deskundig zijn en expertise hebben die 
relevant is voor het bedrijf. Zij zijn  gekwalifi ceerd en bekwaam, hebben een sterke ethiek en integriteit, bezitten diverse 
achtergronden en vaardigheden en hebben voldoende tijd om zich aan hun taken te wijden. 

• Wij respecteren het recht op non-discriminatie en gelijke kansen op het werk. Mensen worden aangenomen en krijgen 
kansen op basis van het principe van gelijke kansen, zonder onderscheid naar ras, huidskleur, geslacht, religie, gezondheid, 
seksuele voorkeur, nationaliteit, sociale status, politieke of andere mening, persoonlijke achtergrond, afkomst of leeftijd. 

• ESTEPE zet zich in om ervoor te zorgen dat de personen die onze producten en componenten bouwen en diensten verlenen 
aan ons bedrijf, verantwoorde werkomstandigheden krijgen en met waardigheid en respect worden behandeld. Dit 
betekent onder meer: geen gedwongen of verplichte arbeid, geen mensenhandel, geen kinderarbeid, lonen/overuren zijn in 
overeenstemming met de lokale wetgeving, vrijheid van vereniging en geen intimidate of discriminatie. 

• Medewerkers moeten een veilige en gezonde werkomgeving hebben die voldoet aan de geldende normen voor veiligheid en 
gezondheid op het werk of deze overtreft. 

• We zijn toegewijd aan het ontwerpen, produceren en leveren van producten en diensten aan onze klanten in 
overeenstemming met alle toepasselijke kwaliteits- en veiligheidsvoorschriften en normen. 

• We accepteren geen gedrag dat bedoeld is om anderen te misleiden. Alle medewerkers en andere personen werkzaam voor 
ESTEPE zijn verplicht om fraude binnen ESTEPE te voorkomen en om eventuele fraude of vermoeden van fraude te melden. 

• We zijn voorstander van het principe van scherpe maar eerlijke concurrentie. We houden ons aan wet- en regelgeving die is 
bedoeld om eff ectieve concurrentie te garanderen.

• We accepteren geen enkele manier of vorm van omkoping of corruptie. 

• We maken duidelijk dat zakelijke beslissingen uitsluitend gebaseerd zijn op voordelen voor ESTEPE en niet op overwegingen 
uit het verleden of toekomstig persoonlijk gewin. We bieden en accepteren relatiegeschenken, amusement en gastvrijheid 
op een gepaste en transparante manier. 

• Integriteit is een de kernprincipes van ESTEPE. We zijn toegewijd om onze zaken op een wettige en eerlijke manier uit te 
voeren en verwachten hetzelfde van onze zakenpartners. 

• We verwachten persoonlijke verantwoordelijkheid en professionaliteit van al onze werknemers en andere personen die op 
alle niveaus voor ESTEPE werken en eisen van hen dat zij handelen in het beste belang van ESTEPE. We vermijden situaties 
waarin een confl ict, of de schijn van een confl ict, ons vermogen om objectieve beslissingen te nemen en te handelen in het 
beste belang van ESTEPE zou kunnen verstoren. 

• We respecteren de privacy van onze klanten, medewerkers, zakenpartners en andere belanghebbenden, en we zullen hun 
vertrouwelijke gegevens en informatie gebruiken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG).

• We registreren en rapporteren informatie nauwkeurig, volledig en eerlijk. We maken geen verkeerde voorstellingen of 
valse verklaringen. We houden gegevens bij van transacties, op een transparante, nauwkeurige, volledige en tijdige manier 
in overeenstemming met de boekhoudprincipes van ESTEPE. Dit wordt jaarlijks gecontroleerd door een gerespecteerd 
accountantskantoor.
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