
ESTEPE is zeer innovatief in transportoplossingen die leiden tot een optimalisatie van transportmodaliteiten en het verhogen 
van de laadcapaciteit van vrachtwagens. Er is een goede reden waarom wij bij ESTEPE de slogan ‘More Truck’ gebruiken. Vrijwel 
alle ESTEPE producten dragen bij aan een betere benutting van vrachtwagens door het brandstof-verbruik per kilometer of 
tonnage te verminderen. Dit resulteert in relatief lagere brandstofkosten voor transportbedrijven en een vermindering van de 
schadelijke eff ecten op het milieu. Zo neemt het laadvermogen toe door het toevoegen van extra assen of het aanpassen van 
het cabinedak bij voertuigen voor autotransport. Tijdswinst wordt onder meer bereikt door lage instapcabines op voertuigen 
zoals vuilniswagens. 

Vanuit dit perspectief draagt ESTEPE al vanuit haar kernactiviteiten bij aan een beter milieu. 

Daarnaast wil ESTEPE haar impact op het milieu beperken en is het zich bewust van zijn verantwoordelijkheid voor het milieu. 
Het milieubeleid van ESTEPE heeft tot doel de nadelige eff ecten van haar activiteiten op het milieu te identifi ceren, te 
verminderen en een duurzame ontwikkeling te bevorderen.  

Het milieubeleid is erop gericht de impact op het milieu (afval en uitstoot) te beheersen en te verminderen, het energie- 
en watergebruik te minimaliseren, het transport te verminderen en zorg te dragen voor de directe omgeving. Het 
kwaliteitssysteem, welke voldoet aan ISO9001:2015, omvat het beheer van afvalstromen en dit zal verder aangevuld worden 
met een milieumanagementsysteem dat voldoet aan diverse aspecten uit de ISO14001:2015 norm.

Het uitgangspunt in het milieubeleid van ESTEPE is om minimaal te voldoen aan de wettelijke eisen van milieurichtlijnen en de 
milieuvergunningen die door de lokale overheid aan ESTEPE zijn afgegeven.

Het milieubeleid maakt een integraal onderdeel uit van operationele bedrijfsvoering en wordt meegenomen in de 
besluitvorming over fi nancieel, economisch, technisch en organisatorisch beleid. Beleidsbeslissingen en investeringen worden 
binnen ESTEPE beoordeeld op milieu aspecten. 
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