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Aandacht voor mens, milieu & maatschappij

Onze visie op de toekomst
Wij staan voor duurzaam ondernemen en internationaal samenwerken
met onze relaties. Als importeur op het gebied van medische en revalidatie
hulpmiddelen streven wij naar de balans tussen mensen, zorg voor het
milieu en een gezond rendement. De pijlers hierbij zijn klantgerichtheid,
professionaliteit, betrokkenheid en een hoog kennisniveau.

Wij hebben respect voor de
mensenrechten en burgerrechten
waarbij het recht op vrijheid
en gelijke behandeling als een
vanzelfsprekendheid zijn. Daarnaast
hebben we aandacht voor de
economische, sociale en culturele
rechten, waarbij iedereen het
recht heeft op voedsel, inkomen

Recht op vrijheid en
gelijke behandeling is
een vanzelfsprekendheid
en onderdak. RevaMed neemt
dan ook afstand van bedrijven en
toeleveranciers die geen respect tonen
voor de mensenrechten. Daarnaast
sluit RevaMed bedrijven uit waar

sprake is van uitbuiting van kinderen
(kinderarbeid). Hier wil RevaMed niet
mee worden geassocieerd, en voert
hier een actief controle beleid op uit.

RevaMed |
Arbeidsomstandigheden

Op geen enkele manier mag, door de
uitoefening van onze activiteiten, de
gezondheid, het welzijn en de fysieke
integriteit van onze werknemers en
van derden in het gedrang komen.
Dat betekent dat wij een veilige
en gezonde werkomgeving willen
creëren met als doel het welzijn
te bevorderen, arbeidsongevallen,
letsels en beroepsziekten maximaal
te voorkomen en materiële schade te
vermijden.
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RevaMed |
Mensenrechten
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RevaMed |
Milieubewust

RevaMed |
Maatschappelijk betrokken

Naast het respect voor de medemens,
de Arbo- en milieunorm wil RevaMed
tevens haar
maatschappelijke
betrokkenheid
kenbaar maken
door o.a.
mensen met een
achterstand op
de arbeidsmarkt
een kans te geven bij RevaMed, door
als erkend leerbedrijf kennis en kunde
te over te dragen om de kansen voor

derden te vergroten, en door een
bijdrage te leveren aan binnen- en
buitenlands projecten van goede
doelen.

RevaMed |
Handelspartners

Bij RevaMed staat betrouwbaarheid
hoog in het vaandel. Daarom wordt
ook van de handelspartner verwacht
dat er een invulling wordt gegeven
aan MVO. Hierbij zullen corruptie en
omkoperij, manipulatie, intimidatie
of bedreiging worden tegengegaan
en eigendomsrechten worden

RevaMed verstrekt eerlijke
en volledige informatie aan
de klant en eindgebruiker.
gerespecteerd. Daarnaast zal de
handelspartner op het gebied van
productverantwoordelijkheid de juiste
manier van invulling moeten geven
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We leven milieubewust, consumeren
milieubewust, zijn milieubewust
mobiel en maken duurzaam gebruik
van grondstoffen. Opdrachtgevers
laten zich bij hun keuze voor een
uitvoerder in toenemende mate leiden
door kwalificaties ten aanzien van
milieubewustheid en milieubewust
handelen en werken. Om onze
concurrentiepositie te verbeteren of
op zijn minst te handhaven is het dus
noodzakelijk dat wij ons ten aanzien
van milieubewustheid aan de hand
van officiële, internationaal erkende
normen kunnen kwalificeren. Ook
de afvalstroom, voor het merendeel
verpakkingsmaterialen, zal op
verantwoorde wijze worden afgevoerd.
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RevaMed |
Sociale innovatie

Al onze medewerkers zullen
voortdurend gewezen worden op
het belang van een open, eerlijke en
transparante manier van verantwoord
ondernemen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met RevaMed.

www.revamed.com
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als het gaat om CE-markering en de
controle daarop. RevaMed zal hier
actief controles op uitvoeren. Hierbij
zal eerlijke en volledige informatie
aan de klant en eindgebruiker worden
verstrekt. Daarnaast wordt invulling
gegeven aan de bescherming van
cliëntgegevens en privacy.

