GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS
INZET VOOR ETHIEK EN INTEGRITEIT

NALEVING VAN DE WETGEVING

Wij zijn er trots op dat Anixter de reputatie heeft van
een eerlijk, integer, ethisch en verantwoord bedrijf.
Deze integriteit heeft Anixter geholpen om uit te
groeien tot wereldwijde marktleider in zijn branche.
Ter ondersteuning van ons programma voor
bedrijfsverantwoordelijkheid nemen wij deel aan het
Global Compact van de Verenigde Naties en
onderschrijven wij de tien hoofdprincipes die het
Global Compact heeft ontleend aan de Universele
Verklaring van de rechten van de mens, de
Verklaring van de fundamentele beginselen en
rechten op het werk van de Internationale
Arbeidsorganisatie, de Verklaring van Rio inzake
milieu en ontwikkeling en het Verdrag van de
Verenigde Naties tegen corruptie.

Leveranciers
moeten
zakendoen
in
overeenstemming met alle toepasselijke Wetten,
waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, Wetten
die
betrekking
hebben
op
leefomgeving,
werkrelaties, mensenrechten, gezondheid en
veiligheid, milieu, witwassen, concurrentie en
effecten (d.w.z. handel met voorkennis). Bovendien
moeten
Leveranciers
zakendoen
in
overeenstemming met de wet op buitenlandse
omkooppraktijken van de Verenigde Staten (United
States Foreign Corrupt Practices Act), de Britse
Bribary Act en alle andere toepasselijke
anti-omkopingsen
anticorruptiewetten.
Leveranciers moeten integer, direct, transparant en
waarheidsgetrouw
zijn
in
discussies
met
vertegenwoordigers van regelgevende instanties en
overheidsfunctionarissen.

Voortvloeiend uit onze voortdurende inzet voor
ethische en verantwoorde bedrijfspraktijken streeft
Anixter ernaar samen te werken met leveranciers,
producenten, aannemers, adviseurs en andere
derden of tussenpersonen die aan ons producten
leveren, voor ons services uitvoeren of namens ons
handelen (gezamenlijk: Leveranciers) die dezelfde
inzet voor stringente ethische normen handhaven.
Wij hebben deze Gedragscode voor Leveranciers
(deze ‘Code’) ontwikkeld om duidelijkheid aan onze
Leveranciers te bieden met betrekking tot onze
verwachtingen op het gebied van ethische en
verantwoorde bedrijfspraktijken. Naleving van deze
Code is verplicht, en wij behouden ons het recht voor
elke zakelijke relatie met een Leverancier die deze
Code schendt, onmiddellijk te beëindigen. Tevens
behouden we ons het recht voor om in gegeven
gevallen en in overeenstemming met alle
toepasselijke plaatselijke, provinciale, nationale en
internationale wet- en regelgeving, voorschriften,
instructies, bepalingen en richtlijnen, verdragen,
wettelijke eisen en gedragscodes (in de van tijd tot
tijd gewijzigde versie) (hierna gezamenlijk te
noemen: Wetten) overige passende maatregelen te
nemen. Wij verwachten dat Leveranciers naleving
van deze Code eisen van alle derde leveranciers of
toeleveranciers die door Leveranciers worden
gebruikt om, hetzij direct of indirect, producten of
services aan ons te leveren. Wij behouden ons het
recht voor de vereisten volgens deze Code te
wijzigen op grond van wijzigingen in toepasselijke
Wetten of in het nalevingsprogramma van Anixter.
De huidige versie van deze Code is beschikbaar op
anixter.com/suppliercode. We raden al onze
Leveranciers uitdrukkelijk aan de trainingsmodule
‘Informatie over de Gedragscode voor Leveranciers
van Anixter’ op anixter.com/bpoverview door te
nemen.
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Als een Leverancier deelneemt in een zogenoemde
‘ Disadvantaged Business Enterprise’ (DBE), ‘Small
Business Enterprise’ (SBE) of ‘Minority Business
Enterprise’ (MBE) (via een programma van de
nationale overheid of een staat) in samenhang met
een transactie waarbij Anixter betrokken is, zal de
Leverancier waarborgen dat een dergelijke
transactie, deelneming en praktijk volledig voldoet
aan alle toepasselijke Wetten.
De Leverancier zal aan Anixter kenbaar maken of
een product of apparaat, systeem, dienst, onderdeel,
component of element dat deel uitmaakt van een
door de Leverancier geleverd product, geproduceerd
of geleverd wordt door Huawei Technologies
Company,
ZTE
Corporation,
Hytera
Communications Corporation, Hangzhou Hikvision
Digital Technology Company, Dahua Technology
Company of een andere entiteit waarvan het
Amerikaanse ministerie van Defensie redelijkerwijs
aanneemt dat het valt onder de bepaling van
telecommunicatieapparatuur of -diensten op grond
van artikel 889 van de ‘National Defense
Authorization Act’ (NDAA) voor boekjaar 2019,
waaronder begrepen dochterondernemingen of
gelieerde ondernemingen van deze entiteiten
(hierna gezamenlijk te noemen: Beperkte Entiteiten).
Als een product geproduceerd of geleverd wordt
door de Beperkte Entiteiten, zal de Leverancier
onmiddellijk
het
onderdeelnummer,
het
serienummer of andere relevante informatie
verstrekken waarom Anixter verzoekt in verband met
naleving van de toepasselijke Wetten. Tevens zal de
Leverancier het kenbaar maken als hij niet kan
vaststellen of een aan Anixter verkocht product
geproduceerd of geleverd wordt door de Beperkte
Entiteiten.
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VERBOD OP CORRUPTIE EN OMKOPING
Wij hanteren een ZEROTOLERANCEBELEID ten
aanzien van omkoping en andere vormen van
corruptie. We verplichten onszelf altijd en overal
professioneel,
eerlijk,
integer
en
in
overeenstemming
met
alle
toepasselijke
antiomkopings- en anticorruptiewetten te handelen.
We verwachten en eisen dat onze Leveranciers alle
voorwaarden van het anticorruptiebeleid voor
zakenpartners van Anixter naleven. Dit is te vinden
op anixter.com/bppolicy.
ONEERLIJKE BEDRIJFSPRAKTIJKEN

•

Leveranciers mogen zich niet bezighouden met
concurrentiebeperkende
samenspanning,
prijsvaststelling of andere kartelovereenkomsten,
of markten en klanten verdelen met andere
Leveranciers. Leveranciers mogen niet deelnemen
aan
internationale
boycotacties
tenzij
gesanctioneerd door de regering van de Verenigde
Staten of toepasselijke wetten. Leveranciers moeten
alle
toepasselijke
antitrustwetten,
handelsverordeningen
en
mededingingsregels
naleven.
MENSENRECHTEN
MENSENHANDEL

EN

PREVENTIE

•

•

VAN

Leveranciers
moeten
de
mensenrechten
eerbiedigen van alle personen die bij hun
ondernemingen betrokken zijn. Dit omvat, maar is
niet beperkt tot:

•
•

Kinderarbeid:
•

Tewerkstelling van kindarbeiders jonger dan de
door de toepasselijke wet toegestane
minimumleeftijd
en
gebruikmaking
van
kinderarbeid is niet toegestaan. Onder
kinderarbeid wordt verstaan werk dat fysiek,
sociaal of moreel gevaarlijk en schadelijk is en
tot gevolg heeft dat een kind geen onderwijs kan
volgen of gedwongen is scholing te combineren
met lange werktijden en zware arbeid.

Dwangarbeid, schuldslavernij, verplichte arbeid:
•
•

•

Werk moet vrijwillig gekozen worden.
Geen
gebruikmaking
van
dwangarbeid,
slavenarbeid
(waaronder
schuldslavernij),
gevangenenarbeid of contractarbeid, van
arbeiders die werkzaam zijn onder enige vorm
van compulsie en dwang, of van mensenhandel
in strijd met toepasselijke Wetten.
Geen vasthouding, vernietiging, verhulling of
inbeslagneming van, of weigering van toegang
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•
•

•

tot, identiteits- of immigratiedocumenten of
andere waardevolle items van werknemers,
waaronder
werkvergunningen
of
reisdocumenten. De bewaring van persoonlijke
documenten mag niet gebruikt worden om
arbeiders te verplichten te werken of hun vrijheid
te beperken.
Voor zover dit door de toepasselijke Wetten is
vereist,
moet
een
schriftelijke
arbeidsovereenkomst, wervingsovereenkomst
of ander arbeidsdocument aangeboden worden.
Arbeidsovereenkomsten moeten in een voor de
werkkracht begrijpelijke taal zijn opgesteld.
Afhankelijk van het beleid van de Leverancier
ten aanzien van de beëindiging van het
dienstverband,
en
afhankelijk
van
de
toepasselijke Wetten moeten werkkrachten de
mogelijkheid hebben op een willekeurig moment
hun werk te verlaten of hun tewerkstelling te
beëindigen.
Niet van werkkrachten vereisen dat zij de
bemiddelingskosten of andere aan hun werving
gerelateerde kosten van de werkgever of
bemiddelaar betalen en dergelijke kosten
terugbetalen indien blijkt dat deze door
werkkrachten zijn betaald. Bemiddelingskosten
omvatten, maar zijn niet beperkt tot, reiskosten
naar het ontvangende land, verwerkingskosten
van officiële documenten en werkvisa van zowel
het thuisland als het gastland.
Geen werving van commerciële seksuele
handelingen.
Geen gebruikmaking van misleidende of
frauduleuze praktijken tijdens de werving van
werkkrachten of het aanbieden van werk.
Geen bemiddelaars gebruiken die niet de
toepasselijke plaatselijke arbeidswetten naleven
van het land waarin de werving plaatsvindt.
Voor zover dit door de toepasselijke plaatselijke
Wetten is vereist, na beëindiging van het werk
vervoer voor de terugkeer aanbieden of betalen
voor alle werkkrachten die geen ingezetenen zijn
van het land waarin zij hebben gewerkt en die
puur naar dit gastland zijn gebracht om voor de
Leverancier te werken.
Geen huisvesting aanbieden of regelen die niet
voldoet aan de normen voor huisvesting en
veiligheid van het gastland in geval huisvesting
een voorwaarde is.

Gelijkheid en non-discriminatie:
•

Bevordering van gelijke kansen voor en gelijke
behandeling van alle medewerkers, ongeacht
huidskleur,
ras,
nationaliteit,
sociale
achtergrond, beperking, seksuele geaardheid,
geslachtsverandering,
zwangerschap,
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•

•

moederschap, politieke overtuiging, godsdienst,
geslacht of leeftijd.
Verzekeren dat migrerende werkkrachten in
aanmerking komen voor arbeidsvoorwaarden
(inclusief maar niet beperkt tot salarissen,
uitkeringen en accommodaties) die niet minder
gunstig mogen zijn dan die ingezetenen van dat
land genieten. Verzekeren dat migrerende
werkkrachten (of hun familieleden) niet bedreigd
zullen worden met klachten bij de autoriteiten om
hen te dwingen werk aan te nemen of te blijven
uitvoeren.
Daarnaast moeten Leveranciers die goederen of
services aan de regering van de Verenigde
Staten leveren, voldoen aan de vereisten van
Titel 41 van de Code of Federal Regulations,
paragrafen
60-1.4(a),
60-300.5(a)
en
60-741.5(a). Deze richtlijnen verbieden de
discriminatie van gekwalificeerde personen op
grond van hun status als beschermde veteranen
of personen met een beperking, en verbieden de
discriminatie van alle personen op grond van
hun ras, huidskleur, godsdienst, geslacht of
nationale oorsprong. Bovendien eisen deze
richtlijnen dat gedekte hoofdaannemers en
toeleveranciers positieve stappen ondernemen
om personen tewerk te stellen en hen daarin
vooruit te helpen zonder acht te slaan op hun
ras, huidskleur, godsdienst, geslacht, land van
herkomst, beschermde status als veteraan of
beperking.

Geen wrede of mensonterende
behandeling/intimidatie:
•

•

Weigeren de onaanvaardbare behandeling van
medewerkers toe te laten, zoals psychische
mishandeling, lijfstraffen, fysiek misbruik,
seksuele of andere intimidatie, verbaal geweld of
andere vormen van intimidatie.
Het gebruik van fysiek of seksueel geweld,
pesterij en intimidatie ten opzichte van een
werkkracht, zijn of haar familie of naaste
geassocieerden streng verbieden.

Eerlijke salarissen/compensatie en
arbeidstijden:
•
•
•
•

Eerlijke salarissen bieden die gelijk zijn aan het
geldende wettelijke minimumloon of dit
overtreffen.
Inhouding van salarissen bij wijze van
disciplinaire maatregel verbieden.
Verzekeren dat alle werkkrachten de volledige
zeggenschap over hun verdiensten behouden.
Naleving van het maximumaantal werkuren dat
onder de toepasselijke Wetten is toegestaan.
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•

Verzekeren dat overwerk vrijwillig is.

Vrijheid van beweging en vergadering:
•

•

Erkenning en respect voor de vrijheid van
medewerkers om zich aan te sluiten, of niet aan
te sluiten, bij wettelijk gemachtigde groeperingen
of verenigingen, inclusief vakbonden.
Niet de vrijheid van beweging van werkkrachten
in de faciliteit te beperken of hen het
binnenkomen of verlaten van door de
onderneming
verschafte
faciliteiten
te
belemmeren.

Klachtenprocedures:
•

Incidenten op het gebied van mensenhandel
kunnen ook worden gemeld aan de hotline voor
wereldwijde
mensenhandel
van
het
Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid
en
Welzijn
op
https://humantraffickinghotline.org/reporttrafficking.

De Leverancier zal op geen enkele wijze betrokken
zijn bij enige vorm van mensenhandel of
slavenarbeid en zal voldoen aan alle toepasselijke
Wetten, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot,
‘FAR 52.222-50 Combating Trafficking in Persons’
en de ‘UK Modern Slavery Act’ (indien van
toepassing).
Na schriftelijk verzoek van Anixter zal de Leverancier
Anixter een kopie van het mensenrechtenbeleid en
het antimensenhandelsbeleid aanleveren of het
webadres waar deze beleidsrichtlijnen beschikbaar
zijn.
GEZONDHEID EN VEILIGHEID
Leveranciers moeten waarborgen dat ze veilige en
milieuvriendelijke werkmethoden hanteren door hun
verwachtingen
over
gedragingen
en
verantwoordelijkheden kenbaar te maken aan alle
werknemers, waaronder begrepen het handhaven
van een werkplek zonder drugs, intimidatie en
wapens, en dat ze volledig voldoen aan alle
toepasselijke Wetten inzake gezondheid en
veiligheid, waaronder begrepen Wetten inzake
voorzorgsmaatregelen
voor
noodsituaties,
industriële
hygiëne,
fysiek
zwaar
werk,
machineveiligheid, sanitaire voorzieningen en
huisvesting. Dit houdt in de beheersing van risico’s
op onvoorwaardelijke en onveilige handelingen op
de werkvloer, het bieden van de juiste training om
ervoor te zorgen dat medewerkers op de hoogte zijn
van gezondheids- en veiligheidskwesties, en de
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ontwikkeling en handhaving van gezondheids- en
veiligheidsbeheerssystemen op het werk.
MILIEUTECHNISCHE PRODUCTCONFORMITEIT
EN DUURZAAMHEID
Leveranciers moeten op een milieuverantwoorde en
efficiënte
manier
handelen
om
nadelige
beïnvloeding van het milieu tot een minimum te
beperken en Anixter overeenkomstig de Code tijdig
op de hoogte stellen van statusupdates aan
productconformiteit. Dit omvat, maar is niet beperkt
tot:
•

•

•
•
•

•

•

•

Handelen in overeenstemming met de geldende
statutaire en internationale normen op het
gebied van milieubescherming, gevaarlijke
stoffen, luchtuitstoot en het lozen van afval en
afvoerwater.
Vermindering van milieuverontreiniging en alle
soorten
afval
door
onder
andere
energiebesparende maatregelen en recycling,
hergebruik en strategieën ten aanzien van
reducties aan de bron.
Actief deelnemen aan de beheersing van
milieurisico’s,
gevaren
identificeren
en
oplossingen implementeren.
Het verkrijgen, handhaven en naleven van alle
nodige milieuvergunningen en -registraties.
Het
opstellen
van
overeenstemmingsverklaringen overeenkomstig
alle toepasselijke Wetten inzake gecontroleerde
stoffen) waaronder begrepen, maar niet beperkt
tot, ‘Proposition 65’ van de Amerikaanse staat
Californië, de WEEE-richtlijn, de RoHS-richtlijn
en de REACH-verordening. Plus zoals
opgedragen aangiftedocumenten over inhoud
op productniveau invullen en via de portal van
Anixter en/of de klant, of via reguliere post of
e-mail indienen.
Waarborgen dat navolging van goede milieuetikettering
in
hun
producten
verpakkingsvereisten
is
opgenomen
in
overeenstemming
met
de
toepasselijke
provinciale,
nationale
en
internationale
voorschriften, waaronder begrepen, maar niet
beperkt tot, ‘Proposition 65’ van de Amerikaanse
staat Californië, UL, CSA en CE.
De Leverancier moet er rekening mee houden
dat een aan Anixter verkocht product in de
Verenigde Staten terecht kan komen in de staat
Californië. Om deze reden wordt etikettering van
alle
toepasselijke
producten
volgens
‘Proposition 65’ van de Amerikaanse staat
Californië verlangd.
Het
opstellen
van
overeenstemmingsverklaringen overeenkomstig
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•

alle toepasselijke Wetten, waaronder begrepen,
maar niet beperkt tot, de WEEE-richtlijn, de
RoHS-richtlijn, de REACH-verordening en de
‘Safe Drinking Water and Toxic Enforcement
Act’ van 1986 (‘Proposition 65’ van de staat
Californië). Verder (i) het vóór de aankoop van
een product schriftelijk informeren van Anixter
als dat door de Leverancier geleverde product
een aan te geven stof bevat, en (ii) het invullen
en indienen van aangiftedocumenten over
inhoud op productniveau via de portal van
Anixter en/of de klant.
Zorgen
dat
navolging
van
goede
milieu-etikettering in alle product- en
verpakkingsvereisten
is
opgenomen
in
overeenstemming met toepasselijke Wetten.

Op het moment van levering moet de Leverancier
alle gevaarlijke of giftige stoffen in een product
(als gedefinieerd in toepasselijke wetten) op een
Veiligheidsinformatieblad of ander schriftelijk
overzicht kenbaar maken, voor zover dit door de
toepasselijke wetgeving is vereist. Met uitzondering
van de kenbaar gemaakte gevaarlijke of giftige
stoffen staat de Leverancier garant dat geen enkel
product gevaarlijke of giftige stoffen bevat op het
moment van levering. Alle verklaringen over
specifieke
stoffen
en
alle
Veiligheidsinformatiebladen moeten bij grondstoffen,
deelcomponenten
en
afgewerkte
producten
bijgevoegd zijn en tevens per e-mail worden
verstuurd naar:
environmentalproductcompliance@anixter.com.
ETHISCHE INKOOPPRAKTIJKEN
Leveranciers
moeten
grondstoffen,
deelcomponenten, afgewerkte producten en/of
services inkopen van derden die normen en ethische
regels handhaven die overeenkomen met die in deze
Code
staan,
en
moeten
de
verantwoordelijkheidsplicht ten opzichte van deze
principes in hun hele toeleveringsketen stimuleren.
Dit houdt in (i) verzekeren dat hun toevoerketens
zich niet bezighouden met slavernij, dienstbaarheid,
gedwongen of verplichte arbeid en mensenhandel,
en (ii) beleidsrichtlijnen en procedures opstellen om
het aankopen van mineralen uit conflictzones te
vermijden (en de aanwezigheid van materialen uit
conflictzones in producten op verzoek aan Anixter te
melden) in overeenstemming met het Beleid ten
aanzien van mineralen uit conflictzones van Anixter
dat beschikbaar is op anixter.com/responsibility.
Leveranciers moeten methodes en procedures
handhaven die van toepassing zijn op hun
grondstoffen, deelcomponenten en afgewerkte
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producten en/of services om risico op vervalste
onderdelen en materialen in leverbare producten
tegen te gaan. Leveranciers moeten effectieve
procedures handhaven om vervalste goederen,
onderdelen en materialen te detecteren, ontvangers
van namaakproduct(en) hierover in kennis te stellen
wanneer dit nodig is en vervalste onderdelen en
materialen van afgeleverde producten uit te sluiten.
Leveranciers moeten reageren op vragen naar meer
informatie over de bron van bepaalde onderdelen of
materialen. Wij rapporteren alle bekende voorvallen
in verband met vervalste en ondermaatse
onderdelen zo nodig aan interne organisaties,
fabrikanten, klanten, het Government-Industry Data
Exchange Program (GIDEP) en strafrechtelijke
onderzoeksinstanties.
BESCHERMING VAN INTELLECTUEEL
EIGENDOM
Leveranciers
moeten
de
intellectuele
eigendomsrechten van alle partijen respecteren en
beschermen door alleen gebruik te maken van legaal
verworven
en
in
licentie
gegeven
informatietechnologie en software, en door software,
hardware en content uitsluitend te gebruiken in
overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden van
de licentie. Leveranciers moeten de intellectuele
eigendomsrechten van Anixter en anderen naleven
en de overdracht van technologie en kennis beheren
op
een
manier
die
de
intellectuele
eigendomsrechten beschermt. Deze rechten
omvatten
auteursrechten,
ontwerprechten,
knowhow,
octrooien,
handelsmerken
en
bedrijfsgeheimen.
GEGEVENSBESCHERMING
De bescherming van de persoonsgegevens van
onze klanten en andere bedrijfspartners is voor de
bedrijfsactiviteiten van Anixter van essentieel
belang. Wij beschermen privégegevens. We
verwachten en eisen dat onze Leveranciers alle
voorwaarden van het beleid van Anixter voor de
bescherming van persoonsgegevens van partners
naleven.
Dit
is
te
vinden
op
anixter.com/bpdataprivacy.
Daarnaast
moeten
Leveranciers die binnen Anixter toegang hebben tot
interne of vertrouwelijke informatie, alle bepalingen
naleven van het Beleid ten aanzien van toegang
door derden tot informatiesystemen van Anixter.
GEPAST GEDRAG OP TERREINEN EN IN
GEBOUWEN VAN ANIXTER

Anixter of van een klant van Anixter, worden geacht
zich te allen tijde op gepaste en professionele wijze
te gedragen. Voorbeelden van ongepast zijn onder
meer, maar niet uitsluitend, onder invloed zijn van
alcohol, het gebruik van verboden middelen, het
gebruik van een gecontroleerde stof, uitgezonderd
voor goedgekeurde medische doeleinden, het bezit
van elke soort wapens, en/of intimidatie, bedreiging
of gewelddadig gedrag.
MELDING VAN SCHENDINGEN
Wij verwachten en eisen dat alle Leveranciers
vermeende schendingen van deze Code tijdig
melden. Leveranciers kunnen dit op verschillende
manieren
anoniem
doen:
online
via
anixter.ethicspoint.com, door een brief te schrijven
aan Anixter Inc., t.a.v.: Chief Compliance Officer,
2301 Patriot Boulevard, Glenview, Illinois 60026, VS,
of door een e-mail te sturen naar ethics@anixter.com.
Wij doen al het mogelijke om de vertrouwelijkheid
hiervan te handhaven en staan geen represailles of
vergelding toe ten opzichte van personen die in goed
vertrouwen advies hebben gevraagd of twijfelachtig
gedrag of een mogelijke schending van deze Code
hebben gemeld.
CONTROLE
Onze leveranciers moeten (i) gepaste schriftelijke
normen, procedures en controles ontwikkelen,
implementeren en handhaven, en volledige en
nauwkeurige documentatie bijhouden, en (ii)
periodieke evaluaties van hun werkzaamheden
uitvoeren om conformiteit met deze Code en
toepasselijke Wetten te garanderen. Op verzoek
moeten leveranciers ons, of onze bevoegde
vertegenwoordigers, toegang verschaffen tot hun
documentatie en faciliteiten zoals mogelijk nodig is
om conformiteit met deze Code en toepasselijke
Wetten. Tevens moeten leveranciers op verzoek
tijdig een onderzoek en/of vragenlijst invullen en
terugsturen die wij in verband met naleving van deze
Code aanleveren.
VERDERE GARANTIES
Zoals redelijkerwijs door Anixter wordt verzocht,
moet de leverancier voor eigen rekening alle verdere
documentatie
en
informatie
opstellen
en
overhandigen, en alle verdere nodige stappen
ondernemen die redelijkerwijs nodig zijn om zijn
verplichtingen volgens deze Code te vervullen of
deze Code volledig ten uitvoer te brengen.

Alle werknemers van de Leverancier en door de
Leverancier namens hem ingezette derden die
toegang hebben tot terreinen of gebouwen van
2018-LC-SCoC-001
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