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Gedragscode 
aanbesteding

‘Gewoon, vanzelfsprekend’
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Manders Totaal Vastgoedonderhoud BV
Helmond   Venray    Gemert
Lungendonk 9    Keizersveld 24    Haageijk 10
5706 LE Helmond  5803 AN Venray   5421 KW Gemert
Postbus 465    Postbus 5074    Postbus 70
5700 AL  Helmond  5800 GB Venray   5420 AB Gemert

Manders Totaal Schilderwerken BV
Helmond   Venray    Gemert
Lungendonk 9    Keizersveld 24    Haageijk 10
5706 LE Helmond  5803 AN Venray   5421 KW Gemert
Postbus 465    Postbus 5074    Postbus 70
5700 AL  Helmond  5800 GB Venray   5420 AB Gemert

CAS Nederland BV
Keizersveld 24
5803 AN Venray
Postbus 5074
5800 GB Venray
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Alle aanbiedingen welke Manders Totaal, direct of via een andere op enigerlei wijze aan haar 
verbonden onderneming doet, worden gedaan minimaal met inachtneming van de volgende 
uitgangspunten:

VCA
•  De wetgeving op het gebied van veilig werken volgens ARBO richtlijnen en onze VCA** certificering 

zullen strikt worden nageleefd.

MVO
•  Manders hanteert het principe van maatschappelijk verantwoord  ondernemen. Onderdeel van  

het beleidsplan is dat er steeds gezocht wordt naar minder belastende materialen en werk- 
methodieken ten aanzien van de bescherming van mens en milieu. Ook wordt samenwerking  
gezocht met leveranciers die eenzelfde gedragscode hanteren. Gezocht wordt naar materialen  
welke in de gehele keten op een eerlijke en menswaardige wijze worden vervaardigd.

Mededinging
•  De wet op de mededinging wordt strikt en zonder uitzondering nageleefd. Geen enkele aanbieding 

wordt gedaan na een gedraging welke in strijd is met deze regelgeving of een andere wijze van 
eerlijke concurrentie.  
Manders verricht geen enkele handeling die de positie van de opdrachtgever binnen het  
aanbestedingstraject op nadelige wijze beïnvloedt.

•  De aanvraag is het gevolg van het aan Manders Totaal gegeven vertrouwen op basis van ervaringen 
welke eerder zijn opgedaan of door aanbeveling of acquisitie.  

Verantwoorde aanbieding
•  Gezocht wordt steeds naar het doen van de economisch en technisch meest verantwoorde  

aanbieding, binnen de randvoorwaarden van de opdrachtgever.

Gedragscode
•  De door de opdrachtgever gehanteerde integriteitscode, gedragscode of enig ander beleids- 

document ten aanzien van gedragingen van aannemers van werk ten aanzien van opdrachtgever 
zelf, of haar direct betrokkenen worden door ons onderschreven en gerespecteerd.

W. Hillenbrink    P.A. Sandbrink         J.A.A.H. van Lieshout


