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Nederlands 

Het beleid van het management van Krekelberg Flock Products BV is erop gericht, het 

kwaliteitssysteem op een effectieve en economische verantwoorde wijze uit te voeren en in stand te 

houden. Uitgangspunt is, op elk moment te kunnen voldoen aan de wensen en eisen van afnemers 

met betrekking tot de kwaliteitszorg en tevens te voldoen aan de product gerelateerde wet- en 

regelgeving. Dit op een energiebewuste en coöperatieve wijze. 

 

Om aan uiteenlopende klanteisen te kunnen voldoen en de klanttevredenheid te verhogen heeft 

Krekelberg Flock Products BV onderstaand kwaliteitsbeleid geformuleerd. 

Krekelberg Flock Products BV streeft naar continue verbetering en wil haar reeds bestaande plaats in 

de markt, waar steeds hogere eisen worden gesteld, continueren en een zeer vooraanstaande positie 

blijven innemen op kwaliteitsgebied. 

Om de  continuïteit van Krekelberg Flock Products BV te verzekeren moet de vereiste kwaliteit, op 

economisch verantwoorde wijze, blijvend optimaal worden gerealiseerd. 

Om dit beleid vaste vorm te geven, zijn diverse uitgangspunten gedefinieerd, welke gebruikt worden 

voor het opstellen en realiseren van concrete doelstellingen. 

Op aanvraag sturen wij u deze uitgangspunten toe. 

English 

The policy of the management of Krekelberg Flock Products is focused to realize and to maintain the 

quality management system on an effective and economical responsible way. Starting-point in this, 

to meet, at any time, with the wishes and demands of our customers concerning quality care and to 

meet with the product related laws and regulations. This in a mindset of energy awareness and in a 

cooperative way. 

 

To meet with the wide range of customer demands and to raise the customer satisfaction, 

Krekelberg Flock Products BV formulated the following quality policy. 

 

Krekelberg Flock Products BV strives to continuous improvement and wants to continuate the 

already existing place on the market, with increasing demands, and to continue the leading position 

concerning the quality area. 

 

To ensure the continuity of Krekelberg Flock Products BV it’s a demand for a continues realization of 

the asked quality on an economical aware way. 

 

To harden this policy, several starting-points are defined. These are used to create and to realize the 

concrete targets and goals. 

 

We will sent these starting-points at demand to you. 


