
 

  

 

Beleidsverklaring EPSiLON 
 

EPSiLON ontwikkelt, produceert en plaatst (verlichte) posterhouders, straat en perronmeubilair Onze 
producten worden ontwikkeld volgens de modernste technologieën en voldoen aan de meest 
recente internationale wet- en regelgevingen.  

Duurzaam ondernemen wordt door het management van EPSiLON hoog in het vaandel gedragen en 
betekent voor Epsilon onder meer het volgende engagement: 

• Respect voor de (mensen)rechten van alle stakeholders (intern & extern)  

• Geen kinder- of dwangarbeid in de keten 

• Respect voor de diversiteit van alle stakeholders (intern & extern) 

Door aandacht te besteden aan de zorg voor Kwaliteit, Veiligheid (gezondheid) en Milieu wil het 
bedrijf haar groei, rendabiliteit en continuïteit verzekeren en tegelijkertijd haar ecologische 
voetafdruk tot een minimum beperken. 

Kwaliteit staat voor EPSiLON synoniem voor de combinatie van efficiënte productie, topafwerking en 
hoge tevredenheid van zowel de klant, de eigen medewerkers, de aandeelhouders en andere 
belanghebbenden. Om deze superieure kwaliteit te kunnen leveren, zal EPSiLON voortdurend zorg 
besteden aan: 

▪ het op een efficiënte manier produceren en leveren van producten en diensten die aan de 
wettelijke eisen en aan de eisen van de klant voldoen en trachten deze eisen te overtreffen 

▪ het voorkomen van klantenklachten en mochten deze toch voorkomen, deze met een 
klantgerichte aanpak oplossen 

▪ het tijdig leveren van producten en diensten aan de klant. 
Veiligheid (gezondheid) van de eigen werknemers maar ook van andere belanghebbenden, is een 
absolutie prioriteit in alle activiteiten van EPSiLON. De organisatie stelt zich als doel om: 

▪ een veilige, gezonde en aangename werkomgeving te creëren 
▪ te voldoen aan de wetgeving inzake veiligheid op het werk 
▪ menselijk leed of materiële schade te voorkomen → geen ongevallen 

Met het oog op de steeds strengere milieuwetgeving en het milieubewust denken van de 
samenleving, streeft EPSiLON ernaar de milieuaspecten van haar activiteiten goed en aantoonbaar te 
beheersen, waarbij men volgende doelstellingen nastreeft:  

▪ naleving van de milieuwetgeving en andere milieueisen van belanghebbenden 
▪ milieubescherming en voorkomen van milieuschade (milieubelasting reduceren) 
▪ CO2 uitstoot in kaart brengen, opvolgen en waar mogelijk reduceren 

 

Het streven naar het continu verbeteren van de kwaliteits-, veiligheids- en milieuprestaties van onze 
diensten en organisatie betekent op een pragmatische wijze beantwoorden aan de gestelde 
doelstellingen, waarbij de interne audits, klachten en andere ontvangen informatie input vormen 
voor het proces van continu verbeteren en het regelmatig bijsturen van het EPSiLON Management 
Systeem (EMS) 
 

Dit geïntegreerd beleid wordt kenbaar gemaakt aan alle medewerkers van EPSiLON, aan relevante 
belanghebbenden en is beschikbaar voor het publiek via de EPSiLON website. 
 

De directie, leidinggevenden en alle medewerkers engageren zich ten volle om deze beleidsprincipes, 
taken en verantwoordelijkheden dagelijks correct toe te passen, binnen en buiten de organisatie. 
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