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Op al onze leveringen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij de KvK te Apeldoorn. 

Op verzoek zal een exemplaar van deze voorwaarden worden toegezonden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C-Prove Code of Conduct 
 
C-Prove is een vennootschap naar Nederlands recht die haar klanten producten biedt die in China zijn geproduceerd. 

 

Deze C-Prove Gedragscode is van toepassing op alle bedrijven, organisaties of personen die betrokken zijn bij het 

produceren van producten voor en / of verkopen van producten aan klanten van C-Prove. 

 

Het is de missie van C-Prove om op te treden als een respectabele en verantwoordelijke zakenpartner voor haar klanten, 

alsmede voor haar leveranciers en hun werknemers. 

 

Het is het doel van C-Prove om de rechten van individuele personen en andere levende wezens te beschermen. C-Prove zal 

nooit toelaten dat haar leveranciers of onderaannemers gebruik maken van kinderarbeid. Medewerkers moeten met respect 

worden behandeld. Van C-Prove-partners wordt verwacht dat ze de lokale arbeidswetgeving naleven. Werknemers moeten 

het recht van vereniging hebben, betaald krijgen voor overwerk, recht hebben op vakantie, het recht hebben op een veilige 

werkomgeving, het recht hebben op gezondheidszorg, het recht hebben op de vrijheid van meningsuiting, en het recht 

hebben op ontslagbescherming. De werkgever moet een eerlijke betaling aan zijn werknemers garanderen en moet de 

Chinese wetgeving inzake minimumlonen naleven. De werknemers hebben recht op een harmonieuze, veilige en 

productieve werkomgeving. 

 

Het is ook het doel van C-Prove om het milieu te beschermen. Ten minste lokale milieuwetgeving moet worden 

gerespecteerd door onze leveranciers en onderaannemers. En alle producten die worden geëxporteerd naar C-Prove-klanten 

moeten zijn geproduceerd in overeenstemming met de EU-verordeningen. 

 

C-Prove maakt geen onderscheid tussen geslacht, religie, ras, politieke mening of afkomst. Alle personen zijn gelijk voor C-

Prove. C-Prove wil dat zijn leveranciers en onderaannemers elke individu respectvol, hoffelijk, eerlijk en rechtvaardig 

behandelen en dat er voldoende aandacht is voor persoonlijke belangen, rechten, veiligheid en welzijn. 

 

Het is leveranciers, onderaannemers en hun werknemers niet toegestaan om officiële informatie of documenten, die zijn 

verkregen via hun werk, openbaar te maken, anders dan wettelijk vereist of wanneer de juiste toestemming is gegeven. 

Verkeerd gebruik van officiële informatie voor persoonlijk of commercieel gewin of een anderszins wordt niet geaccepteerd. 

Vertrouwelijkheid en privacy van alle informatie aangaande individuen of documenten dient te worden gerespecteerd. 

 

We vragen van onze leveranciers en onderaannemers om ethisch en integer te handelen. Handelen volgens de wettelijke 

vereisten, het beleid en de ethische codes die van toepassing zijn. Om beslissingen eerlijk, onpartijdig en snel te kunnen 

nemen, rekening houdend met alle beschikbare juridische informatie, wetgeving, beleid en procedures. 

 

Wij eisen van onze leveranciers en onderaannemers om zich niet in te laten met fraude of corruptie; Om melding te maken 

van frauduleus of corrupt gedrag; en eventuele schendingen van de C-Prove gedragscode te melden;  

 

We vragen onze leveranciers en onderaannemers ervoor te zorgen dat persoonlijke of financiële belangen niet in strijd zijn 

met ons vermogen om onze officiële taken op onpartijdige wijze uit te voeren. Een conflict tussen persoonlijke en publieke 

plichten te vermijden en in voorkomende gevallen te melden. Waar belangenverstrengeling zich voordoet, dient dit te 

worden gemanaged op een voor alle partijen legale en verantwoorde wijze. 

 
Deze gedragscode toont de minimumvereisten om op te kunnen  treden als een leverancier of een onderaannemer voor C-Prove. 

 

C-Prove 

De Wetstraat 10 

8172 CL  Vaassen 

 

www.c-prove.nl 

info@c-prove.nl 

Tel. : (+31) (0)578  570 087 

KvK : 08125267 

 


