Be
eleidsv
verkla
aring ten aan
nzien van IS
SO 140
001
nprodo en Synprodo Productie heeft een leidende positie
p
in he
et ontwikkeelen produ
uceren en het
h
Syn
op de
d markt b
brengen va
an hoogwaardige kun
nststof prod
ducten zoa
als isolatie,, verpakkin
ngen en
bou
uwproducte
en. Deze producten
p
zijn
z gemaa
akt van o.a. Airpop®, EPP en/oof BioFoam
m®. We rich
hten
ons
s op het op
p het op milieuverantw
woorde wijjze ontwikk
kelen, verv
vaardigen een op de markt
m
breng
gen
van
n deze prod
ducten. He
et milieuma
anagementtsysteem sluit
s
aan bijj de ISO 144001 norm
m en maaktt
ond
derdeel uit van het Managemen
ntsysteem.
Belangrijke asspecten in het ISO 14
4001 progrramma zijn
n:


Hett zo efficiën
nt mogelijk
k inzetten vvan gronds
stoffen en productiem
p
middelen.



Hett voldoen aan
a de milieuwetgeviing.



Hett reduceren
n van emis
ssies.



Hett afvoeren en hergeb
bruik van m
materialen.



Hett voorkome
en van matteriële- en milieuscha
ade (milieu
ubelasting)).



Hett besparen van energ
gie.



Hett streven naar continu
ue verbete
ering.



Hett waarborg
gen van de kwaliteit.



Hett streven naar de meest optima
ale situatie bij de prod
ductie en vverwerking van onze
producten ten
n aanzien van
v gezond
dheid en milieu.
m



Hett voldoen aan
a de verw
wachtingen
n van alle betrokkene
en.



Hett identificerren, behee
ersen en evvalueren van de milie
euaspectenn.



Hett minimalisseren van risico’s
r
en het oppakk
ken van ka
ansen.

d bedrijfssvoering wo
orden de milieuaspec
m
cten meeg
genomen bij de besluuitvorming.
Bij de
Daa
arnaast wo
orden perio
odieke evaluaties – zzowel intern
n als extern- uitgevoeerd en de uitkomsten
n
procesmatig o
opgepakt. Onze med
dewerkers zzullen voortdurend gewezen w
worden op het
h belang
van
n een goed
d ISO 1400
01 systeem
m.

Hoo
ogachtend,

Syn
nprodo en Synprodo Productie
Willl Kemperm
man

S2
2018a

