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Nederlands 
Het beleid van het management van Krekelberg Flock Products bv is erop gericht, het KAM 
management systeem op een effectieve, alsmede op economisch-, milieu- en 
maatschappelijk verantwoorde wijze uit te voeren en in stand te houden.  
 
Uitgangspunt hierbij is, dat Krekelberg Flock Products bv op elk moment wil kunnen voldoen 
aan eisen van afnemers waarbij het milieu gerespecteerd wordt en in naleving van relevante 
wet- en regelgeving. Dit is niet alleen vanwege een toenemende belangstelling vanuit de 
maatschappij voor kwaliteitsborging en duurzaam, groen en maatschappelijk verantwoord 
ondernemen; de directie is zich ervan bewust van het feit dat de bedrijfsactiviteiten het 
milieu belasten en hecht ook persoonlijk waarde aan een verantwoorde omgang met de 
natuurlijke leefomgeving. 
 
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 de volledige beleidsverklaring toe met inbegrip van deze 
doelstellingen. 
 
 
 
 
English 
The policy of the management of Krekelberg Flock Products bv is focussed on realising and 
maintaining the quality & environment management system not only in an effective way, but 
also in an economical, environmental and socially responsible way. 
 
Fundamental idea is, that Krekelberg Flock Products bv will be able to meet customer’s 
requirements at all time and under environmental sustainable conditions and according 
relevant laws and regulations. Not only due to increasing interest in quality care and 
environmental care; the management is also aware of the fact that company processess do 
have an impact on the environment and attaches great personal value to sustainable 
interaction with our living environment  
 
To design and develop this policy, several principles have been defined which are used to 
draft and realise specific objectives. 
Upon request we will provide the full policy document including these objectives. 
 
 


