
 
Kwaliteit- en milieubeleidsverklaring 

 

 
Voor Grafityp Selfadhesive Products – producent van zelfklevende producten voor de grafische 
en signindustrie, met inbegrip van de digitale printmedia en laminaten – maken kwaliteit én 
milieuzorg deel uit van de kernwaarden van het dagelijks gevoerde beleid. 
 
Grafityp Selfadhesive Products onderscheidt zich door naast de traditionele producten, ook 
ecologische producten te ontwikkelen en op de markt te brengen. Daarnaast is het ook onze 
intentie om – waar haalbaar en technisch mogelijk – op de meest ecologische manier te 
produceren, rekening houdend met de milieuaspecten van de volledige levenscyclus van onze 
producten. 
 
Grafityp Selfadhesive Products is ervan overtuigd dat dit beleid niet alleen bijdraagt tot een grote 
klantentevredenheid en tot duurzame ontwikkeling, maar tevens tot een concurrentievoordeel 
voor het bedrijf zelf. 
 
De directie en het management van Grafityp Selfadhesive Products verbinden zich er daarom toe 
om: 
 

 te voldoen aan alle van toepassing zijnde wettelijke, compliance en andere eisen, 
rekening houdend met de context waarin de organisatie opereert; 

 te voldoen aan de behoeften en verwachtingen van klanten en andere 
belanghebbenden; 

 een kader te scheppen om continu de kwaliteits- en milieudoelstellingen en – 
taakstellingen vast te stellen, te beoordelen en te verbeteren; 

 de risico’s en kansen die gepaard gaan met onze activiteiten op te sporen en aan te 
pakken, waar nodig; 

 het milieu te beschermen en milieuvervuiling te voorkomen; 

 een hoge klantentevredenheid na te streven en klantenklachten adequaat te 
onderzoeken en op te lossen; 

 de kwaliteit- & milieuresultaten regelmatig te evalueren en continu te verbeteren. 
 
Grafityp Selfadhesive Products streeft na dat alle werknemers de kwaliteit- & milieunormen 
hanteren die overeenstemmen met het kwaliteit- & milieusysteem van Grafityp Selfadhesive 
Products. 
 
Deze beleidsverklaring werd gecommuniceerd aan alle medewerkers en is beschikbaar op de 
lokale servers van Grafityp Selfadhesive Products. 
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