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Code of Conduct.
Gedragscode voor de EAO Groep.

Normen en waarden

Ons persoonlijk gedrag weerspiegelt de kernwaarden van ons bedrijf. Het 
wordt gekenmerkt door wederzijds respect, vertrouwen en waardering. 
Wij nemen verantwoordelijkheid en communiceren proactief, duidelijk en 
transparant.

Levenslang leren en ontwikkeling

De kennis en het potentieel van elke medewerker vormen de basis van 
ons succes. Wij creëren een aantrekkelijke werkomgeving waar onze 
medewerkers ruimte krijgen voor nieuwe denkwijzen, persoonlijke groei, 
durf en levenslang leren, en waar constructieve feedback mogelijk is. 

Giften

Als wereldwijd opererende onderneming voelen wij ons verantwoordelijk 
voor de volledige maatschappij en de gemeenten waarin wij gevestigd 
zijn. Alle giften van EAO zijn altijd vrijwillig, zonder een tegenprestatie te 
verwachten.

Vertrouwelijkheid en bedrijfsgeheimen

Vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen mogen noch tijdens 
noch na het dienstverband openbaar worden gemaakt.

Productintegriteit

Onze producten voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen, zijn innovatief, 
intuïtief en betrouwbaar. Als nummer 1 in klantenservice willen wij 
onze klanten altijd de beste service aanbieden met inachtneming van 
de vereiste processen, speci�caties en kwaliteitsrichtlijnen.

Bestrijding van dwangarbeid, witwassen van geld en fi nanciering van terrorisme 

Wij tolereren geen enkele vorm van witwassen van geld of �nanciering 
van terrorisme, geen dwang-, slaven- of kinderarbeid en wij houden 
rekening met alle economische en �nanciële sancties. Dankzij hun 
integriteit en naleving van de zorgvuldigheidsplicht dragen de medewer-
kers van EAO bij tot de preventie van illegale activiteiten.

Belangenverstrengeling

Voor alle medewerkers gelden de hoogste normen wat betreft integriteit, 
eerlijkheid en rechtvaardigheid. Eventuele verstrengeling van persoonlijke 
en zakelijke belangen moet daarom worden vermeden.

Duurzaamheid en bescherming van het milieu

Onze bedrijfsactiviteit en onze onderneming zijn gericht op duurzaam-
heid en een hoge levensduur. Wij staan in voor een ef�ciënt beheer van 
hulpbronnen. Onze processen en bedrijfsvestigingen voldoen aan de 
wettelijke voorschriften inzake veiligheid op het werk en bescherming 
van de gezondheid en het milieu.

Innovatie

EAO stimuleert nieuwe ideeën en innovaties en werkt nauw samen met 
strategische partners om de klanten ef�ciënte, intuïtieve en innovatieve 
oplossingen en diensten te kunnen aanbieden.

Omgang met bedrijfseigendom

Medewerkers hebben toegang tot eigendommen van de EAO Groep en 
van klanten en leveranciers. Met deze eigendommen moet zuinig worden 
omgegaan en zij mogen uitsluitend worden gebruikt voor bedrijfsdoelein-
den. Bovendien moeten altijd de geldende IT-richtlijnen in acht worden 
genomen.

Naleving van de wetgeving

Wij werken in het kader van de wetten en voorschriften van de landen 
waar wij actief zijn en in het kader van onze eigen interne richtlijnen en 
voorschriften. Daarbij onderhouden wij een transparante samenwerking 
met de overheidsinstanties.

Corruptie, ethiek en goede bedrijfsvoering

Eerlijkheid, betrouwbaarheid en onbetwiste integriteit vormen de basis 
van ons handelen. Al onze activiteiten, overeenkomsten en handelingen 
berusten op het beginsel van strikte legaliteit. EAO tolereert geen enkele 
vorm van corruptie.

Bescherming van de intellectuele eigendomsrechten

EAO respecteert de eigendomsrechten van derden op producten, 
publicaties en software zoals patenten, auteursrechten en merkenrech-
ten. Wij gaan zorgvuldig om met onze intellectuele eigendomsrechten 
en beschermen deze tegen misbruik door derden.

Concurrentie en kartelrecht

Wij respecteren de regels van eerlijke concurrentie en het kartelrecht. 
Alle afspraken met klanten en leveranciers worden door ons dan ook 
volledig gedocumenteerd en uniform tot stand gebracht. Prijsafspraken, 
discriminatie en andere vormen van ongeoorloofde concurrentie 
tolereert EAO niet. 

Exportcontroles

Wij houden ons strikt aan de geldende regels en voorschriften voor door 
ons te exporteren producten en diensten. De medewerkers die betrokken 
zijn bij de export moeten de geldende regels en wetgeving kennen, 
begrijpen en ten volle respecteren.

Nauwkeurige boekhouding en gegevens

Onze gegevens en boeken voldoen zonder uitzondering aan de 
beginselen van een deugdelijke boekhouding en onze richtlijnen. 
Zij worden onder strikte naleving van alle wet- en regelgeving 
volledig opgemaakt en beheerd.

Gezondheid en veiligheid op het werk

EAO hecht veel belang aan de bescherming en de bevordering van de 
gezondheid en het welzijn van de medewerkers. Gezondheidsbevor-
dering in de onderneming en veiligheid op de werkplaats staan dan ook 
centraal bij ons.

Diversiteit en gelijke kansen

In ons bedrijf worden discriminatie, intimidatie en bedreigingen niet 
getolereerd. Wij gaan vriendelijk, open, eerlijk en respectvol met elkaar 
om. Alle medewerkers krijgen dezelfde waardering, ongeacht afkomst, 
religie, geslacht, leeftijd, beperking en seksuele geaardheid.

Gegevensbescherming en cyberveiligheid

Wij beschermen zowel de gegevens van klanten en handelspartners als 
de gegevens van onze medewerkers, waarbij wij met name de bescher-
ming van persoonsgegevens eerbiedigen. Het gevaar van cyberaanvallen 
beschouwen wij als een groot risico dat wij bijzonder ernstig nemen.

Overtreding van de gedragscode

Alle medewerkers moeten de principes van de gedragscode kennen 
en zich hieraan houden. Overtredingen van de gedragscode, wetten, 
voorschriften en regels hebben ernstige gevolgen. Zij kunnen tot 
berispingen, waarschuwingen en zelfs tot ontslag leiden.
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