
Milieubeleidsverklaring Manfred Sauer NL B.V. 

Versie: 170519 

 

Manfred Sauer NL B.V.           KVK 66069394 

Komkleiland 9  Postbus 24  T +31 (0)24 204 204 9  IBAN  NL35 RABO 0315 6209 35 

6666 ME Heteren 6666 ZG Heteren  E info@manfred-sauer.nl   BIC/SWIFT RABONL2U  

Nederland  Nederland  W www.manfred-sauer.nl  BTW NL 856382930 B01 

 

 

 

 

Milieubeleidsverklaring 
Manfred Sauer NL medical neemt haar verantwoordelijkheid serieus om de natuurlijke hulpbronnen 

van onze gemeenschap te beschermen. We streven er voortdurend naar de ontwikkelings- en 

leveringsprocessen van onze therapieën te optimaliseren en de invloed op het milieu te beperken. 

Als bedrijf in de medische technologie leggen we ons toe te zorgen voor duurzame ontwikkeling en 

betere gezondheid van onze planeet.  

 

Het milieubeleid van Manfred Sauer NL omvat: 

• Uitvoering van onze dagelijkse bedrijfswerkzaamheden waarbij we aan alle voorschriften 

voldoen, energie besparen en milieuvriendelijk te werk gaan.  

• Selectie en gebruik van brandstof besparende voertuigen in ons wagenpark, waaronder 

elektrische lease auto’s en auto met een A klasse energie label. 

• Selectie en gebruik van ecologisch vriendelijke reinigingsmaterialen in onze logistiek en 

magazijnen. 

• Naleving van alle relevante plaatselijke voorschriften met betrekking tot het gebruik en de 

inzet van onze producten op alle markten waarop we actief zijn. 

• Voortdurende afname in de hoeveelheid reizen om de koolstofuitstoot te beperken. 

• Verminderen van afval in ons gehele productieproces en afvoeractiviteiten. 

• Implementatie van recyclingprogramma's voor papier, metaal en plastic. 

• Introductie van initiatieven om het gebruik van gedrukt materiaal voor onze te 

minimaliseren. 

• Voorlichting aan onze medewerkers, zorgverleners en patiënten over de juiste manier 

waarop afval moet worden afgevoerd en hoe wij samen het milieu kunnen beschermen.  

• Samenwerking met onze leveranciers om gerecyclede producten te kopen wanneer dat 

mogelijk is en onze leveranciers te helpen milieuvriendelijke producten en programma's te 

ontwikkelen. Selectie van leveranciers in de buurt, zodat grote bezorgafstanden kunnen 

worden vermeden. 

• Het stimuleren van onze leveranciers om minder afval te produceren bij hun eigen 

activiteiten. 
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