
Als een leverancier of andere contractspartij van Revive engageert u 
zich om:

Eerlijke handelspraktijken en ethiek

Verantwoorde inkoop van mineralen en materialen

• de hoogste normen van eerlijke bedrijfspraktijken en ethiek te hanteren;
• u niet in te laten met enige vorm van corruptie, afpersing, verduistering of omkoping; 
• steeds eerlijke en onpartijdige concurrentie te bevorderen;
• belangenconflicten in relatie met medewerkers te vermijden, er openlijk over te communiceren 

als een belangenconflict zich toch zou voordoen en een onbetwistbare integriteitsnorm te 
handhaven; 

• ethische bedrijfspraktijken voorop te stellen met een correcte naleving van fiscale en andere 
juridische voorwaarden.

• grondstoffen van legale en duurzame oorsprong te gebruiken;
• de inkoop van conflictmineralen te vermijden, die bijdragen aan de financiering van gewapende 

conflicten en op die manier schendingen van mensenrechten mogelijk maken;
• de circulaire economie de nodige aandacht te geven. Het doel is om producten, hun com-

ponenten en materialen zolang mogelijk in gebruik te houden binnen opeenvolgende 
productiecycli.

Revive is een B Corp gecertificeerd bedrijf. B Corp is een wereld-
wijde beweging van commerciële organisaties die geloven dat 
zij via hun bedrijf een positieve impact kunnen creëren. Deze 
organisaties kijken niet alleen naar de impact van hun pro-
ducten en diensten, maar hebben ook expliciete aandacht voor 
de duurzaamheid van alle aspecten van bedrijfsvoering. De 
Revive-gedragscode voor contractspartijen schetst de mini-
male vereisten waaraan onze leveranciers moeten voldoen 
met betrekking tot transparantie, arbeidspraktijken, impact 
op het milieu en de maatschappij, gezondheid en veiligheid.

gedragscode voor contractpartijen



• oog te hebben voor de gemeenschap en te investeren in lokale gemeenschapsprojecten; 
• een lokale en sociale economie te voeren, om op die manier een positieve impact op de directe 

leefomgeving te creëren;
• zoveel als mogelijk de producten, diensten of materialen te laten certificeren door een externe 

partij en dit met een focus op milieu- en maatschappelijke meerwaarde.

De hierboven gestelde waarden staan voorop en maken steeds deel uit van de bestaande 
contracten. Wij hopen hiermee een ecologische en maatschappelijke impact te bereiken 
die iedereen ten goede komt. Zo zorgen we ervoor dat we als ondernemers het voortouw 
nemen om oplossingen te vinden voor hedendaagse uitdagingen. Hiermee streven we er 

niet naar om de beste in de wereld te zijn, maar de beste vóór de wereld.

Als deel van onze supply chain, rekenen wij op uw inzet!

• U te houden aan alle toepasselijke milieuregels en -wetgeving. De nodige aandacht te hebben 
voor een efficiënt gebruik van hulpbronnen, energie-efficiënte en milieuvriendelijke technolo-
gieën toe te passen en afval te verminderen;

• bij het maken van beslissingen omtrent de aankoop van producten en materialen, de ecologi-
sche voetafdruk in overweging te nemen;

• de gemeenschappelijke principes van het verminderen, het hergebruiken, het recycleren, het 
vernieuwen en het herverdelen te respecteren;

• samen te werken met lokale economie, tenzij de totale ecologische voetafdruk lager is bij een 
minder-lokale leverancier;

• een CO2 nulmeting te implementeren en targets te stellen inzake de verlaging van de uitstoot. 
Hierdoor wordt er gestreefd naar een zo laag mogelijke negatieve impact op biodiversiteit, 
klimaatverandering en waterschaarste;

• zich steeds op een duurzame manier te verplaatsen en waar mogelijk vergaderingen ter 
plaatse door teleconferenties te vervangen.

Milieubeheer

Maatschappelijke impact

• de ‘Universele verklaring van de rechten van de mens van de Verenigde Naties’  te onder-
steunen en de conventies en de aanbevelingen van haar Internationale Arbeidsorganisatie na 
te leven;

• de wetten en de collectieve arbeidsovereenkomsten in de landen waarin ze actief zijn expliciet 
te respecteren; 

• een veilige en gezonde werkplek te creëren; 
• het recht van mijn werknemers om zich aan te sluiten of af te zien van vrij associëren en col-

lectief onderhandelen, te erkennen;
• het bestaan   van verschillende normen en culturele waarden te erkennen en te waarderen.

Correct commercieel handelen


