BMS Micro-Nutrients ontwikkelt hoog kwalitatieve bladvoedingsproducten en streeft ernaar, waar haalbaar en
technisch mogelijk, deze efficiënt en op de meest ecologische manier te produceren, rekening houdend met de
milieuaspecten van de volledige levenscyclus van onze producten.
BMS Micro-Nutrients is ervan overtuigd dat dit beleid niet alleen bijdraagt tot grote klantentevredenheid en
duurzame ontwikkeling, maar ook tot een concurrentievoordeel voor het bedrijf zelf.
De directie en het management van BMS Micro-Nutrients verbinden zich er daarom toe om:


te voldoen aan alle van toepassing zijnde wetgeving en andere interne eisen op het vlak van veiligheid,
gezondheid en leefmilieu, en dit gedurende zowel productie als voorgeschreven gebruik van de
producten om milieueffecten op elk moment te vermijden of zo veel mogelijk te beperken;



aandacht te hebben voor de behoeften en verwachtingen van klanten en andere belanghebbenden;



een kader te scheppen om continu de kwaliteits- en milieudoelstellingen en – taakstellingen te
definiëren, te beoordelen en te verbeteren;



de risico’s en kansen die gepaard gaan met onze activiteiten op te sporen en aan te pakken, waar nodig;



het milieu te beschermen en vervuiling te voorkomen, op alle manieren die economisch haalbaar zijn;
daarom zet BMS Micro-Nutrients in op:
-

het beheersen van de luchtemissies tijdens de productie van onze bladvoedingsproducten,

-

het voorkomen van afvalstoffen, hergebruik, recycleren en selectief in te zamelen, het
minimaliseren van de scrap rate,

-

het voorkomen van bodem- en grondwaterverontreiniging,

-

het beperken van het waterverbruik en het voorkomen van het lozen van bedrijfsafvalwater,

-

het energieverbruik te optimaliseren,

-

het bewust en efficiënt omgaan met grondstoffen bij zowel productie als gebruik van de producten.



een hoge klantentevredenheid na te streven en klantenklachten adequaat te onderzoeken en op te
lossen;



producten tijdig te leveren bij de klanten;



gebruik te maken van efficiënte processen.

We beschouwen ons kwaliteits- en milieubeleid even waardevol als elk ander beleid, zowel op technisch als op
financieel vlak.
BMS Micro-Nutrients streeft na dat alle werknemers de kwaliteits- en milieunormen hanteren die
overeenstemmen met het kwaliteits- en milieusysteem van het bedrijf.
Deze beleidsverklaring werd gecommuniceerd aan alle medewerkers en is beschikbaar voor alle belanghebbende
partijen, inclusief het publiek.
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