HANDVEST RELATIES
MET ONDERAANNEMERS
VINCI heeft zich bij haar ontwikkeling altijd gehouden aan een aantal grondwaarden die centraal staan
in haar identiteit. VINCI herbevestigt vandaag dat ze openstaat voor een dialoog met alle belanghebbende
partijen. In ons Manifest staan de ambities van de Groep als het gaat om verantwoordelijkheid voor
mens, maatschappij en milieu; ons Ethisch handvest beschrijft welk gedrag we van onze werknemers
verwachten. Met dit Handvest relaties met onderaannemers benadrukt VINCI hoeveel belang ze hecht aan
een loyale samenwerking met onderaannemers en leveranciers. Daarom doen de opdrachtgevers van de
Groep zes fundamentele beloftes.

Belofte nr. 1

VERGELIJKBARE VEILIGHEIDSOMSTANDIGHEDEN
VOOR ONZE TEAMS EN ONZE ONDERAANNEMERS
Het voortdurend verbeteren van de veiligheidsomstandigheden op bouwwerven is een topprioriteit voor
VINCI. Ons management ziet erop toe dat de omstandigheden op onze bouwwerven en exploitaties
zodanig zijn dat iedereen er gegarandeerd veilig en gezond kan werken. Op elke bouwwerf en
exploitatielocatie van VINCI moeten onze teams en onze onderaannemers onder vergelijkbare
veiligheidsomstandigheden kunnen werken. Uit deze belofte vloeit logischerwijs voort dat de bedrijven
van de Groep hun onderaannemers bijstaan bij hun verbeterplannen.

Belofte nr. 2

LOYALE HANDELSBETREKKINGEN
Om te kunnen groeien, moet VINCI op lange termijn kunnen samenwerken met haar onderaannemers. Aangezien het voortbestaan van onze onderaannemers afhangt van hun financiële soliditeit, beloven de opdrachtgevers van VINCI abnormaal lage biedingen af te wijzen en erop toe te zien dat de contractuele verplichtingen te goeder trouw nageleefd worden, met name op het gebied van waarborgen en betalingstermijnen.

Belofte nr. 3

LOYALE AANBESTEDINGEN ORGANISEREN
Om objectief de best presterende onderaannemers te selecteren, beloven de opdrachtgevers van VINCI
hun onderaannemers onder loyale voorwaarden aan te zoeken op basis van objectieve selectiecriteria
uitgaande van het beste bod en met inachtneming van de lokale regelgeving.

Belofte nr. 4

TRANSPARENTNOST V OBCHODNÍCH VZTAZÍCH
Abychom zlepšili realizaci projektů a rozvíjeli důvěru mezi partnery, je třeba zavést plynulou a transparentní
výměnu informací. Jednotlivé zúčastněné strany budou v dobré víře sdílet veškeré informace nezbytné pro
řádný průběh projektů, při současném zajištění důvěrnosti získaných údajů a respektování duševního
vlastnictví příslušných stran.

Belofte nr. 5

SAMENWERKING MET LOKALE BEDRIJVEN
Om de lokale werkgelegenheid te bevorderen, beloven de teams van VINCI hun uiterste best te doen om
lokale bedrijven te betrekken bij hun projecten. Indien de omstandigheden zich daartoe lenen, zullen lokale
bedrijven aangezocht worden bij aanbestedingen en zullen ondernemingen van VINCI de overdracht stimuleren van knowhow die onderaannemers nodig hebben om de bouwopdracht goed uit te voeren.

Belofte nr. 6

EERBIEDIGING VAN DE WAARDEN VAN VINCI
VINCI kiest ervoor samen te werken met onderaannemers die beloven de waarden te respecteren die de
Groep heeft vastgelegd in zijn Manifest en zijn Ethisch handvest.

