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Gedragscode Barth Slijkhuis BV  
 
 
Barth Slijkhuis BV doet eerlijk, open en transparant zaken binnen kaders van normen en waarden. 
Haar doel is het bieden van eerlijke oplossingen voor vraagstukken van (potentiele) klanten met 
betrekking tot de integrale textielverzorging, waarbij de continuïteit van haar relaties en haar 
organisatie centraal staat.  
 
Barth Slijkhuis BV voert dit door tot in de genen van het bedrijf en heeft een gedragscode 
opgesteld om ook voor haar medewerkers te onderstrepen wat Barth Slijkhuis BV van hen 
verwacht. 
 

1. Wij doen eerlijk zaken.  

2. Wij respecteren al onze collega’s en relaties en onthouden ons van discriminatie, intimidatie, 

manipulatie, vervalsing, oneigenlijk gebruik van geheime informatie of ander oneerlijk gedrag, in 

welke vorm dan ook.   

3. Wij behandelen onze klanten, leveranciers en concurrenten eerlijk, objectief en fair. Wij zetten 

ons in om enkel met leveranciers en klanten te werken die zich ethisch en verantwoordelijk 

gedragen en zullen alert en scherp reageren op misstanden.  

4. Wij trachten ongemak voor buren en directe omgeving zoveel mogelijk te voorkomen door 

rekening te houden met geluidsoverlast en dit waar mogelijk te beperken, het bedrijfsterrein en 

aangrenzend gebied schoon te houden en door verontreiniging van grond of water te allen tijde 

te voorkomen.  

5. Wij gaan vertrouwelijk om met bedrijfsgegevens en vertrouwelijke informatie. Wij verstrekken 

deze niet aan derden tenzij het een legitiem bedrijfsdoel dient. Onder vertrouwelijke informatie 

valt ook informatie van en over werknemers en relaties van Barth Slijkhuis BV. 

6. Wij respecteren bedrijfseigendommen; deze worden uitsluitend voor bedrijfsdoeleinden gebruikt. 

Zowel fysieke als intellectuele eigendommen dienen tegen diefstal, openbaring of gebruik door 

anderen beschermd te worden.  

7. Wij houden ons aan de geldende wet- en regelgeving en werken in overeenstemming met de 

toegepaste milieuwetten.  

8. Wij zorgen voor een boekhouding, registratie en verslaglegging die volledig en accuraat is en 

oprecht de zakentransacties en de beschikbaarheid van de activa van het bedrijf weergeven en 

zorgen ervoor dat deze op tijd worden gedeponeerd.  

9. Gedrag dat niet past binnen de gedragscode melden wij aan de vertrouwenspersoon of aan de 

directeur van Barth Slijkhuis BV . Rapportages blijven volstrekt anoniem en worden vertrouwelijk 

behandeld.  

Om bovenstaande te stimuleren en te faciliteren neemt Barth Slijkhuis BV initiatieven voor een 
respectvolle, professionele en veilige werkomgeving. Om medewerkers te ondersteunen in de goede 
uitvoering van deze gedragsregels zal Barth Slijkhuis BV haar medewerkers informeren en begeleiden 
d.m.v. voorlichting, cursussen en / of trainingen.   

 
Barth Slijkhuis BV 
 
 
Hester Slijkhuis, Directeur 
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