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Werkplools omslondigheden
Wij zullen zorgdrogen voor een
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Ons keuÍmeÍk voor elhisch en verontwoord zoken doen.

Hierbij verkloorl Dorpo Reklome BV de EPPA gedrogscode le onderschrijven, welke hieronder is verwoord.

Ons bedr'rjf is ervon overtuigd dot we niet olleen oon de verwochiingen von onze klonten en consumenlen moelen vol-
doen, moor doi we deze verwochtingen moeten overstijgen. Doorom hebben we richïlijnen geodopteerd die de veilig-
heid, kwoliteil en integriteil von onze producten en en hebben we ons gecommitteerd de

olle (lokole) wet- en regelgeving no Íe
monier.

rechïen von individuen en milieu ïe
leven en uitsluitend zoken te doen op een

Wel & regelgeving
Wij verplichten ons te voldoen is op onze industrie,

die onze industriemel nome ten oonzien von
honleert voor produclen en

Geen kinderorbeid
W'rj lolereren geen von minimole leeft'rjd.

Geen dwongorbeid
W'rj tolereren geen enkele of enige ondere
vorm von fysieke en/of

gesÍelde (lokole) wet- en
regelgeving op het gebied von

Vrijheid von vereniging
We erkennen en respecteren sluiten bij een vokbond.
lndien werknemers worden respecleren wij hun
vrijheid collectief te

Geen exploilolie, discriminolie en/
Onder geen beding tolereren wij de
intimidotie.

enige vorm von discriminotie en/of

Werkuren
Wij streven ernoor te voldoen oqn olle geldende wel- en regelgeving op hel gebied von soloriëring. werkuren, oonnome-
beleld. secundoire orbeidsvoorwoorden en overwerk.

Algemeen
Bij ofwezigheid von een eenduidige lokole wet tot productveiligheid, milieu of orbeids- en
werkomstondigheden, dient er gehondeld te

Onderqonnemers en loeleveronciers
De EPPA gedrogscode mookï inlegrool onderdeel uit von onze dogelijkse bedrijfsprocessen en wlj zullen ol het noodzoke-
lijke inrichïen om deze beleidsdoelstellingen le beholen. Wij zullen enkel zoken doen met portners die gelljkgestemd z'rjn en
ons keurmerk voor ethisch, professioneel en verontwoord zoken doen respecteren. Alle portners, dienen te voldoen oon
olle geldende wet- en regelgeving en zullen wij op de hoogie brengen von onze gedrogscode. W'rj verwochlen von onze
zokenportners dol z'rj hun bedrijfsprocessen dermoie inrichten, dot wij ons beleid kunnen noleven.

De Bepolingen, zools omschreven in deze gédrogscode, worden oongeboden door de Europese Bronchevereniging yoor Promolionele ProducÍen (EPPA) en Plotform
Promoïioneel Product (PPP). En hoewel beide porlijen uilemle zorg besleden oon de belrouwboorheid en de ociuolileil von deze Bepolingen, kunnèn beide Portijen niet
oonsprokelijk worden gesleld voor de inhoud von de inÍormoiie of voor de gevolgen von hel gebruik dooryon. Aon de Bepolingen kunnen geen rechlen worden onlleend.
Beide portijen geven nimmer verkloringen oÍ goronlies of von welke oord don ook. Noch EPPA, noch PPP zullen oonsprokelijk ljn voor direc'te, bijkomende oÍ gevolgschode,
don wel indirecle schode ol boetes of verliezen die het gevolg ljn von verlies von gegevens oÍ winst, voortvloeiend uil, of in verbond mel, hel gebruik von deze gedrogscode.
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