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CROWN EQUIPMENT CORPORATION 
LEVERANCIERSGEDRAGSCODE

De reputatie van Crown Equipment Corporation op het gebied van integriteit is niet alleen gebaseerd op de kwaliteit van 
de producten en diensten van Crown, maar ook op de eerlijke, ethische en rechtvaardige relaties die Crown al lange tijd 
onderhoudt met al zijn zakelijke partners. Wat Crown van zijn leveranciers verwacht is dat ze met integriteit zullen handelen 
en dat ze beginselen zullen naleven die vergelijkbaar zijn met die in Crown’s Gedragscode. Bezoek www.crown.com voor een 
kopie van Crown’s Gedragscode.

De Leveranciersgedragscode zet de leidende beginselen en waarden uiteen die aan de bedrijfsactiviteiten van elke Crown 
leverancier ten grondslag zouden moeten liggen. Deze vereisten zijn van toepassing op alle leveranciers over de hele wereld 
en hun respectievelijke dochterondernemingen en aangesloten bedrijven (elk ‘Leverancier’) die goederen of diensten leveren 
aan Crown Equipment Corporation of zijn dochterondernemingen of aangesloten bedrijven (gezamenlijk ‘Crown’).

Deze Leveranciersgedragscode vervangt niet de rechten of verplichtingen van de Leverancier maar dient eerder gezien te 
worden als een aanvulling op, bijvoorbeeld, inkoopordervoorwaarden of een andere overeenkomst met Crown.  

1. NALEVING VAN WETTEN, DEZE CODE EN
VERPLICHTINGEN AAN CROWN

Crown verbindt zich ertoe om alle wetten en voorschriften 
na te leven die wereldwijd op de activiteiten van Crown 
van toepassing zijn. De Leverancier zal ervoor zorgen dat 
alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften worden 
nageleefd, evenals de vereisten uiteengezet in deze 
Leveranciersgedragscode en de contractuele verplichtingen 
van de Leverancier aan Crown.

A. Eerlijk handelen. De Leverancier dient zich te houden
aan alle antitrust-, concurrentie- en andere wetten die
eerlijke concurrentie beschermen en niet deel te nemen aan
een onwettige samenwerking met concurrenten. Onwettig
betekent hier de manipulatie van offertes, prijsafspraken,
markttoewijzingen of enig ander verboden gedrag dat vrije en
eerlijke concurrentie beperkt.

B. Anti-omkopingswetten/ Anticorruptiewetten. De
Leverancier dient zich te houden aan alle toepasselijke anti-
omkoping- en anticorruptiewetten, plaatselijke wetten, federale
en internationale wetten en voorschriften waaronder, maar
niet beperkt tot, de Amerikaanse Foreign Corrupt Practices
Act (wet tegen omkoping in het buitenland). De Leverancier
moet minimaal voldoen aan de relevante regelgeving en
industriestandaards op het gebied van anti-omkoping en
corruptie. In geen geval mag de Leverancier enige actie
ondernemen die in strijd zou zijn met of ertoe zou leiden dat
Crown toepasselijke wet- of regelgeving overtreedt.

C. Wetten tegen het witwassen van geld. Crown doet
alleen zaken met eervolle leveranciers die zich bezighouden
met rechtmatige bedrijfsactiviteiten die uit rechtmatige bronnen
worden gefinancierd. De Leverancier moet alle wetten naleven
die van toepassing zijn op het witwassen van geld en het
tegengaan hiervan.

D. Vermijden van belangenverstrengeling. Het is het beleid
van Crown om contracten voor apparatuur, leveringen en
diensten te gunnen op basis van verdienste. Alle medewerkers
van Crown die in contact staan met leveranciers of mogelijke
leveranciers moeten de hoogste normen handhaven op het
gebied van ethiek en zakelijke praktijken. Aankoopbesluiten
mogen niet beïnvloed worden door een belangenverstrengeling

en mogen niet eens de indruk wekken dat er van een 
belangenverstrengeling of ongepastheid sprake zou kunnen 
zijn. De Leverancier zal Crown’s belangenverstrengelingsbeleid 
naleven. 

E. Importeren en exporteren. De Leverancier dient zich
te houden aan alle toepasselijke export- en importwetgeving,
inclusief alle toepasselijke etiketteringseisen, invoerrechten,
sancties en hun vereisten en alle andere wetten die op de
internationale bedrijfsactiviteiten van toepassing zijn.

2. MENSEN EN VEILIGHEID

A. Diversiteit. De Leverancier zal zich houden aan het
beginsel van gelijke kansen op werk voor alle sollicitanten
en medewerkers. De Leverancier zal niet deelnemen aan
welke vorm van discriminatie of intimidatie dan ook, of dat nu
gebaseerd is op geslacht, ras, kleur, religie, etniciteit, sociale
achtergrond, leeftijd, seksuele voorkeur, nationale afkomst,
invaliditeit, politieke overtuiging of eventuele aanvullende,
wettelijke beschermde kenmerken.

B. Gedwongen of kinderarbeid. De Leverancier heeft of
neemt alleen medewerkers in dienst die aan de toepasselijke
wettelijke minimumleeftijd voldoen.  De Leverancier zal het
beleid van Crown op het gebied van kinderarbeid naleven
evenals alle toepasselijke wetten tegen kinderarbeid en
slavernij, inclusief maar niet beperkt tot de Australische
Modern Slavery Act uit 2018. De Leverancier zal geen gebruik
maken van, noch deelnemen aan, contract- of gedwongen
arbeid, slavernij of onderworpenheid, mensenhandel of
verplichte arbeid.

C. Veiligheid en gezondheid. De Leverancier moet alle
toepasselijke wetten, regels en voorschriften op het gebied
van veiligheid en gezondheid naleven, evenals Crown’s beleid,
procedures en veiligheidsinitiatieven. Indien aanwezig op een
Crown locatie, of op een locatie van een klant van Crown en
Crown vertegenwoordigend, zal de Leverancier zich houden
aan het beleid en de procedures van Crown op het gebied
van milieu, veiligheid en gezondheid (kopie beschikbaar op
aanvraag). Het invullen van een Veilig plan van actie formulier
(kopie beschikbaar op aanvraag) kan van toepassing zijn op
werkzaamheden die de Leverancier verricht op een Crown
locatie.
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D. Milieu en duurzaamheid. De Leverancier moet alle
toepasselijke wetten, regels en voorschriften op het gebied
van milieu naleven, evenals Crown’s milieubeleid, procedures
en milieu- en duurzaamheidsinitiatieven. Indien aanwezig
op een Crown locatie, of op een locatie van een klant van
Crown en Crown vertegenwoordigend, zal de Leverancier zich
houden aan gereguleerde stof- en productinhoud specificaties
en toepasselijke wetten die het gebruik, de inhoud of de
behandeling van specifieke stoffen verbieden of beperken,
inclusief maar niet beperkt tot, RoHS (EU-beperking van
het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen), WEEE (EU
Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur), de
EU-batterijrichtlijn (EU-batterijafval), REACH (EU-registratie,
evaluatie, autorisatie en beperking van chemicaliën),
conflicterende minerale regelgeving, California Prop 65 en
andere soortgelijke wet- en regelgeving. Crown behoudt zich
het recht voor om de Leverancier te vragen om een volledig
ingevulde duurzaamheidsvragenlijst alvorens de aanvang van
werk goed te keuren.

3. VERTROUWELIJKHEID, INTELLECTUEEL EIGENDOM,
PRIVACY VAN GEGEVENS

A. De Leverancier moet de vertrouwelijke informatie die
Crown aan de Leverancier bekendmaakt, of die namens Crown
bekend wordt gemaakt, alleen gebruiken in overeenstemming
met de instructie van Crown en de informatie beschermen
tegen ongeautoriseerde of onbedoelde openbaarmaking
of gebruik.

B. De Leverancier zal alle verplichtingen aan Crown op
het gebied van vertrouwelijkheid en intellectueel eigendom
nakomen en zal de handelsmerken, beeldmateriaal of ander
intellectueel eigendom niet gebruiken zonder dat Crown de
toestemming hiervoor duidelijk kenbaar heeft gemaakt.

C. De Leverancier zal alle toepasselijke privacywetgeving
naleven over hoe om te gaan met informatie en gegevens die
door Crown verstrekt worden of namens Crown, omdat deze
persoonlijke en gevoelige informatie kunnen bevatten.

D. Crown verwacht van de Leverancier dat deze goed-
doordachte voorzorgsmaatregelen neemt tegen inbreuken op
de beveiliging van informatietechnologie (“IT”) en corruptie van
het bedrijfssysteem, en, als Crown daarom vraagt, dat er een
volledig IT risicobeoordeling checklist zal worden ingevuld.
Deze voorzorgsmaatregelen kunnen omvatten, maar zijn niet
beperkt tot, medewerker opleiding en periodieke toetsen, IT
veiligheidsbeoordelingen door onafhankelijke bedrijven, en de
laatste technieken in het behouden en beschermen van de
integriteit van het IT systeem.

4. BEWAKEN; SCHENDINGEN MELDEN

A. De Leverancier zal passende maatregelen nemen om zeker
te stellen dat zijn medewerkers, leveranciers en toeleveranciers
de voorwaarden van deze Leveranciersgedragscode (of
inhoudelijk gelijkwaardige gedragsnormen) zullen naleven.

B. De Leverancier zal elke vermoedelijke inbreuk op deze
Leveranciersgedragscode zo spoedig mogelijk melden aan een
van onderstaande personen:

Vice President – Supply Chain 
+1 419 629 2220 ext. 13271
ben.rhinehart@crown.com

Chief Compliance Officer / Director of Compliance  
+1 419 629 2311
compliance@crown.com

Justin Newbury
Director of Commercial Operations & Regional 
Compliance – APAC
(+61) 2 8788 0454 
justin.newbury@crown.com

Carl-Christian Koeppl
Compliance Officer – EMEA 
+49-89-93002-411
carl-christian.koeppl@crown.com

Tonja Rammel
Director of Corporate Environmental and 
Manufacturing Safety (Mexico – Compliance)
+1 419 629 2311
tonja.rammel@crown.com

Crown’s hotline op www.connectwithcrown.com

C. Crown behoudt zich het recht voor om de naleving van
de Leverancier te controleren door middel van audits of door
inspecties van de inrichting en werkwijzen van de Leverancier
en dit voor rekening van Crown en na tijdige kennisgeving aan
de Leverancier.
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