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MB business promotion realiseert zich dat we onze verantwoordelijkheid moeten nemen voor het behoud van de 
aarde. We voldoen daarom niet alleen aan alle van toepassing zijnde milieuregels en wetten van de landen 
waarin we produceren, maar we zijn een stap verder gegaan door onze eigen ethische voorwaarden te creëren.  
 
De MB business promotion Code of Conduct verzekert u ervan dat er bij het produceren van onze producten, 
geen materialen zijn gebruikt die stoffen bevatten die het milieu kunnen schaden.  
 
De vereisten van deze code illustreren onze steun aan de 14.000 milieu normen van de International Standard 
Organization, alsmede aan andere internationale milieu initiatieven. We zijn begaan met het beschermen van de 
aarde en het behouden van de natuurlijke bronnen. 
 
1.  
Ethiek en integriteit 
We streven na ons te houden aan de hoogste normen van professionaliteit, ethiek en integriteit in onze zakelijke, 
maatschappelijke en persoonlijke activiteiten. 
 
2.  
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 
We zetten ons in om waar mogelijk maatschappelijk verantwoorde producten en diensten te bieden. 
 
3. 
Geen kinderarbeid 
We werken uitsluitend samen met bedrijven die geen gebruik maken van kinderarbeid, zoals omschreven in de 
betreffende conventies van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) en de nationale wetgeving.  
 
4. 
Geen gedwongen arbeid 
We maken geen gebruik van gedwongen arbeid, ook niet in de vorm van gevangenenarbeid. 
 
5. 
Mensenrechten 
We werken uitsluitend samen met bedrijven die de mensenrechten van haar arbeiders en die van haar 
leveranciers, evenals de voorschriften van de landen waarin zij werken op het gebied van werkgelegenheid 
respecteren en bevorderen. 
 
6. 
Veilige en gezonde werkomstandigheden 
We zorgen voor veilige en gezonde werkomstandigheden om ongevallen en schade aan de gezondheid bij 
werknemers te voorkomen 
  
7. 
Milieu regels 
We houden ons aan de van toepassing zijnde Europese en internationale wet -en regelgeving inzake 
bescherming van het milieu.  
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8. 
Vrijheid van verbond and collectieve onderhandeling 
We erkennen en respecteren het recht van werknemers op vrijheid om deel te nemen aan een vakbond en 
collectieve onderhandelingen. 
 
9. 
Geen intimidatie of misbruik 
Iedere werknemer dient met respect en waardigheid te worden behandeld. 
Elke vorm van intimidatie of misbruik, hetzij lichamelijk, psychisch of verbaal, wordt niet getolereerd. 
 
10. 
Geen discriminatie 
Geen enkel persoon zal discriminatie ondervinden bij indiensttreding, salariëring, arbeidsvoorwaarden, promotie 
of contract beëindiging op basis van geslacht, ras, religie, leeftijd, handicap, seksuele voorkeur, nationaliteit, 
politieke opinie en sociale of etnische afkomst. 
 
11. 
Zwangerschap  
Vrouwelijke werknemers wordt niet gevraagd naar de status van een eventuele zwangerschap, noch wordt er 
van ze verlangd dat ze een zwangerschapstest doen. We aanvaarden de lokale en internationale wetgeving in 
het kader van werkomstandigheden voor zwangere werknemers, waaronder rust pauzes and adequate 
zitmogelijkheden. 
 
 
 
 


