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De directie wil door deze verklaring haar betrokkenheid uiten bij het ontwikkelen, invoeren en in
gebruik houden van een managementsysteem volgens ISO 9001-versie 2015 en VCA**.
Het is de wens en de opdracht van de directie dat dit managementsysteem continu zal bewaakt én
verbeterd worden. De doeltreffendheid van het systeem zal periodiek geëvalueerd worden.
De directie is er van overtuigd dat een goed ingevoerd systeem noodzakelijk is voor het efficiënt en
effectief laten verlopen van de bedrijfsprocessen. Efficiëntie en effectiviteit garanderen de
continuïteit en de levensvatbaarheid voor ALTEBRA NV.
Om deze opdracht te kunnen realiseren is er een kwaliteits- en veiligheidsbeleid, als onderdeel van
het algemene beleid, ingevoerd bij ALTEBRA NV. Dit beleid schenkt aandacht aan:













Het bepalen van en het voldoen aan de wensen van de klanten;
Het opbouwen van een langlopende samenwerking met de klanten;
Flexibiliteit, technische kennis en een goede prijs aanbieden;
Het opbouwen van een concurrentieel voordeel door verhoogde effectiviteit (doelkansen) en
efficiëntie (doelpunten per kans);
Een uniforme en gevalideerde werkwijze uit te werken voor onze producten en de service;
Voldoen aan de eisen van ISO 9001 (versie 2015), VCA** (versie 2008/5.1) alsook alle van de
toepassing zijnde reglementering omtrent sprinkler- en branddetectieinstallaties;
Procesmatig werken;
De zorg voor veiligheid van eigen personeel, tijdelijke medewerkers en derden;
Het voorkomen van persoonlijke letsels;
Het voorkomen van materiële schade;
Het zoveel mogelijk beperken van milieuschade;
Het streven naar een continue verbetering op het gebied van veiligheid, gezondheid en
milieu.

De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het kwaliteits- en veiligheidsbeleid ligt bij alle
medewerkers van ALTEBRA NV. Alle medewerkers hebben de verantwoordelijkheid om het beleid
actief uit te dragen en actief deel te nemen in het continu verbeteren van ons systeem.
De directie waakt erover dat het managementsysteem blijft voldoen aan de eisen van de klant, aan
de normen en de geldende regelgeving. De directie van ALTEBRA NV verplicht zich om alle
noodzakelijke middelen ter beschikking te stellen om de gestelde kwaliteits- en veiligheidsdoelen te
bereiken en daarmee te slagen in het kwaliteitsbeleid.
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