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INTENTIEVERKLARING 

KWALITEIT, ARBO EN MILIEU (K.A.M.) 

 
Het beleid van de Altena Group B.V. is erop gericht, KAM-aspecten continue op een hoger 
plan te brengen, te handhaven zoals gesteld in MLTP/Budgetplanjaarplan en het KAM-
systeem gecertificeerd te houden volgens de normen: 
 

• ISO 9001    • ISO 45001 
• VCA-P    • MVO-prestatieladder 
• ISO 14001   • STEK-F-gassen 

 
 
De Altena Group B.V. bestaat uit de volgende divisies:  

• Altena Cleaning 
• Altena Projects 
• Altena Services 

 
Voor ons gelden de volgende uitgangspunten: 

1. Wij voldoen tenminste aan alle geldende wettelijke voorschriften op het gebied van 
Kwaliteit, Arbo en Milieu. 

2. Wij betrekken in een zo vroeg mogelijk stadium de K.A.M.-aspecten bij alle 
activiteiten. 

3. Wij zullen werken aan welzijn en optimale veiligheid om schade aan lichamelijke en 
geestelijke gezondheid in de werksituatie te voorkomen. 

4. Wij zullen erop toezien dat schade aan materieel en milieu wordt voorkomen. 
5. Wij informeren derden over kwaliteits-, veiligheids- en milieuaspecten van de te 

leveren producten en/of diensten. 
6. Wij geven prioriteit aan het terugdringen van Arborisico’s, milieurisico's en 

milieubelasting. 
7. Wij onderhouden over kwaliteit, Arbo en milieu een open communicatie, zowel in- 

als extern. 
8. Altena Group voert een beleid met betrekking tot het voorkomen van emissie van 

koudemiddelen en het zekerstellen van de veiligheid van het personeel bij het 
werken met deze koudemiddelen. 

9. Wij maken heldere, duidelijke en controleerbare afspraken met de opdrachtgever 
over technische specificaties, specifieke K.A.M.-aspecten, prijs en levertijd van 
producten en/of diensten, en handelen eventuele klachten zorgvuldig af. 

10. Wij blijven voortdurend werken aan de verbetering van het K.A.M.-systeem, en 
zullen naast de actiepunten uit de risico-inventarisatie en evaluatie (RIE) jaarlijkse 
concrete prestatie indicatoren opnemen in ons MLTP/Budgetplan. 

11. Wij zullen ernaar streven dat het ambachtelijk vakmanschap een wezenlijk deel 
blijft van het K.A.M.-systeem.  

 
De directie zal erop toezien dat één en ander uitgevoerd wordt zoals hierboven 
omschreven en zal dit ondersteunen onder andere d.m.v. voorlichting en opleiding. 
Afwijkingen van ons systeem zullen worden hersteld en zoveel als mogelijk worden 
gecorrigeerd.   
 
Waalwijk, 09 juni 2020 
 

 
D.B. Euwen,      G.W. Euwen, 
Commercial director     Financial director 


