Onderstaande gegevens zijn van productbelang en hebben betrekking
op ons leveringsprogramma en onze maatschappelijke positie.
In samenwerking met onze leveranciers staan wij voor:
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Wij zijn via onze onderaannemers in het bezit van de ISO 14001 certificering
dat onze betrokkenheid met het milieu aantoont.
Met behulp van een milieuzorgsysteem volgens de ISO 14001-norm kunnen de
milieurisico's van de bedrijfsvoering beheerst en indien mogelijk verminderd
worden. Voor ons is het een bevestiging van alle maatregelen op het gebied
van MVO die we al sinds jaar en dag treffen.
'Samenwerken' aan een beter milieu
Wij realiseren visuele wensen van klanten op basis van ons eigen ontwerp. Wij vertalen de wensen
van de opdrachtgever in een maakbaar en werkbaar product.
Buiten de bovengenoemde acties, in het kader van maatschappelijke
verantwoordelijkheid zullen wij met betrekking tot de keuzes van materialen
(in het uitvoeringsstadium) een adviserende rol spelen. We trachten de minst
belastende grondstoffen te gebruiken alsmede concurrerend geprijsde
goederen en diensten te leveren. Niet alleen zullen deze voorzien in de
behoefte van de opdrachtgever, ze geven tevens kwaliteit aan werk- en
leefomgeving.
Als opdrachtgever kunt u de afweging maken welke materialen uiteindelijk toegepast zullen worden
in uw project. Wij plaatsen onze producten bij voorkeur zo laat mogelijk in het bouwproces om zo
onnodig gebruik van beschermings- en afdekmateriaal te voorkomen. Als opdrachtgever kunt u
hierin sturen.
Materialen
§
Gebruik van verantwoorde materialen (in producten zoveel mogelijk gerecycled- en
biocontent gebruiken en gebruik van verantwoorde hulpstoffen). Wij zullen proactief
opdrachtgevers de keuze bieden voor verantwoorde duurzame materialen.
§
Gebruik van FSC en/of PEFC hout, daar waar gewenst door de opdrachtgever. Bij een
vergelijkbaar of lager prijsniveau zal te allen tijde gecertificeerd hout worden toegepast.
§
Onze voornaamste houtleveranciers zijn lid van de VVNH (Koninklijke Vereniging van
Nederlandse Houtondernemingen).
Wereldwijd zijn er twee keurmerken die duurzaam bosbeheer aantoonbaar en transparant
maken: FSC en PEFC. Wij steunen deze twee initiatieven en roepen alle schakels in de keten
op gecertificeerd hout in te kopen en toe te passen.
§
Gebruik van milieuvriendelijke /water-gedragen lakken en verf, daar waar mogelijk. Gebruik
van reinigingsmiddelen met een minimum aan schadelijke stoffen.
§
100% recyclebaar tapijt gebruiken.
§
Gebruiken van herbruikbaar verpakkingsmateriaal.
§
Gebruik van bio-afbreekbare / ecologisch vriendelijke schoonmaakproducten.
FSC-gecertificeerd
Voor een bedrijf dat veel hout en houtproducten in het fabricageproces verwerkt, is de zogenaamde
FSC CoC-certificering een bewijs van goed en duurzaam ondernemerschap.
De Forest Stewardship Council (FSC), een internationale organisatie die zich wereldwijd inzet voor
verantwoord bosbeheer, spreekt van verantwoord bosbeheer wanneer op evenwichtige wijze
rekening wordt gehouden met de sociale, ecologische en economische aspecten ervan.

Certificering van de Chain of Custody (CoC) waarmee het hout of houtproduct
gevolgd wordt door alle stadia van verwerking en distributie geeft aan de
(eind)gebruiker zekerheid geeft dat de grondstof voor een product daadwerkelijk
afkomstig is uit goed beheerde bossen; CoC-certificering betekent dat alle
bedrijven in de handelsketen, van zagerij tot fabrikant van eindproducten, in staat
zijn de stroom FSC-gecertificeerde houtproducten apart te houden van de overige
producten, zowel administratief als fysiek.
Recycling
Het reduceren van afvalstroom en actief bewerkstelligen van recycling c.q. hergebruik staat bij ons
bovenaan. Wij werken zoveel mogelijk met gecertificeerde houtproducten en de toegepaste
verfsystemen op locatie zijn op waterbasis. Transport en logistieke middelen worden naar behoefte
ingekocht.
People Planet & Profit
Wij streven er naar om géén ecologische voetafdrukken achter te laten.
Maatschappelijk verantwoorde ondernemen is een interactief proces waarbij
wij duurzaam inkopen. Wij digitaliseren zoveel mogelijk onze processen en
printen in kleur wordt beperkt.
MVO gedragscode
Wij hebben de verplichting op ons genomen om als verantwoordelijk lid van de maatschappij te
handelen en in economisch, sociaal en milieutechnisch opzicht een duurzame toekomst na te
streven. De Algemene Gedragscode is niet allesomvattend, maar formuleert minimale gedragseisen.
De Algemene Gedragscode verwoordt de beginselen op het gebied van integriteit en ethiek
waardoor wij ons in zijn bedrijfsvoering laat leiden. Deze beginselen zijn bepalend voor al onze
zakelijke beslissingen en handelingen.
Uitwerken werktekeningen
Tijdens het opzetten van de tekeningen zal proactief gekeken worden waar er materiaalbesparingen
te behalen zijn en onderdelen op een slimmere en meer efficiënte wijze kunnen worden uitgewerkt.
Dit komt ten goede aan de maakbaarheid en het onderhoud. Wij doen uiteraard geen concessie aan
de esthetiek en het vereiste hoge kwaliteitsniveau.
Leveringen
Wij zijn gewend te werken met VGM-plannen (Veiligheid-, Gezondheid- en Milieuplan) en
toolboxmeetings. Op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu worden alle noodzakelijke
maatregelen genomen.
Kwaliteitscontroles
Alle interieurelementen worden voordat ze onze fabrieken verlaten uitvoerig gecontroleerd en
deugdelijk verpakt om transportschade te voorkomen. Op de projectlocatie volgt een tweede
kwaliteitscontrole door onze hoofduitvoerder op mogelijke transportbeschadigingen. Na het
plaatsen doen we een interne vooroplevering deze wordt uitgevoerd door onze projectleider en
hoofduitvoerder. De gebruiksklare eindoplevering doen wij gezamenlijk in overleg met u als
opdrachtgever.

Duurzaamheid en milieu
Wij zijn er trots op in Nederland te produceren. Er wordt bewust gekozen voor (zover mogelijk)
regionale en Nederlandse (toe)leveranciers. Zo weten we zeker dat onze materialen en grondstoffen
worden geproduceerd en verwerkt door bedrijven die oog hebben voor mens en milieu.
Overige milieu feiten:

FSC-gecertificeerd ;

Het terugdringen van de afvalstroom en het actief bewerkstelligen van recycling c.q.
hergebruik in samenwerking met onze afvalverwerker;

Gebruik van emissiearme lijmen en watergedragen lakken; onze lijminstallatie en
kantverlijmers voldoen aan de strengste eisen;

Wij werken samen met partners en kopen in bij leveranciers die eveneens een actief
milieubeleid voeren. Voorbeeld: onze standaard leverancier voor meubelbeslag BLUM is
ISO 14001 en 50001 gecertificeerd.
In de Praktijk: Cradle to Cradle
Bij de inrichting van gemeentehuis Hardenberg is gebruik
gemaakt van bomen die moesten wijken voor de
nieuwbouw. Deze zijn later verwerkt in o.a. het interieur voor
de raadszaal om zo tegemoet te komen aan de wens van het
Cradle to Cradle gedachtegoed.
Hergebruik, verbeteren van de circulariteit
Indien het mogelijk is om binnen het project bestaande of afgeschreven meubels van de huidige
inrichting te gebruiken als basis voor de nieuwe meubels, dan onderzoeken we deze mogelijkheden
graag samen met u.
Onderhoudstermijn en garantie
Onder onderhoudstermijn verstaan wij de periode na de finale oplevering waarin wij de eventueel
geconstateerde gebreken verhelpen.
Na het verstrijken van de onderhoudstermijn wordt er wederom een opname gemaakt om te kijken of
aan alle verplichtingen is voldaan. Hierbij doen wij een laatste check van alle hang- en sluitwerk dat door
ons is gemonteerd.
Indien gewenst kunnen wij daaropvolgend een onderhoudscontract met u opmaken voor een bepaalde
periode. Wanneer daarvoor interesse bestaat, verzoeken wij u hier gerust naar te vragen. Wij doen u
graag een voorstel.
Garantie betekent ons inziens een waarborg voor het goed functioneren van de geleverde elementen
over een bepaalde periode, volgend op de onderhoudstermijn.
Wij kunnen u garantie toezeggen over de navolgende vastgelegde periodes. In geval van opdracht
zullen wij deze officieel aan u bevestigen.






Meubels op maat gemaakt
Afwerking maatwerk meubels en hechting van afwerklagen
Hang- en sluitwerk in maatwerk meubels
Trapbekleding
Kleedkamers maatwerk inrichting

3 jaar
3 jaar
2 jaar
2 jaar
3 jaar





Spiegels/ Glas aan maatwerk meubels
Stalen lockerkasten
Gestoffeerde zitbanken

1 jaar
5 jaar
3 jaar

TOT SLOT
We hopen dat wij u een goed beeld van onze visie op het uit te voeren project hebben gegeven
evenals van onze organisatie. We verheugen ons op een nadere intensievere samenwerking met u
resp. de opdrachtgever.
Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn dan lichten wij deze vanzelfsprekend graag toe.
Wij wensen u alle voorspoed toe met de realisatie van uw project. Hopelijk zal de combinatie van de
prettige kennismaking, de verstrekte informatie, de ingediende stukken en de presentatie voor u
aanleiding zijn tot een definitieve contractvorming.
Met vriendelijke groet,

Wij zijn u graag van dienst.

Speciale productomschrijvingen m.b.t. ingetekende materialen:
Onderhoud plaatwerk en hout:
Alle gebruikte hout- en plaatwerkmaterialen zijn eenvoudig schoon te maken resp. schoon te houden
d.m.v. water met een standaard reinigingsmiddel.
Er mogen géén bijtende stoffen gebruikt worden.
De kopse kanten van het plaatwerk wordt afgewerkt d.m.v. een 2 mm dikke milieuvriendelijke ABSstootrand.
Het hout van de kozijnen wordt gefabriceerd op basis van de bovenstaande milieu- en
duurzaamheidseisen, zonder scherpe hoeken. Voor het lakwerk daarvan verwijzen wij tevens naar de
tekst boven.
De (hoek)verbindingen van het plaatwerk worden zodanig gemaakt dat er nooit een volledige hard
kunststof hoek ontstaat. Iedere opstaande hoek wordt in aluminium hoekprofiel uitgevoerd òf in
dubbel abs. Hiermee zorgen wij ervoor dat alle hoeken volledig beschadigings- en onderhoudsvrij
blijven !
stoffen: minimaal 100.000 Martindale
Vlamresistentie: BS 5852 0+1
Skai: Ph-thalaatvrij PVC 100% CO
Brandvertragend: BS 5852 Part 1. Crib 5, BS EN 1021 1+2 Voldoet aan Meets Requirements
Dikte 1,10 mm 100.000 plus
Treksterkte 1,2 Kpa
Martindale: 100.000 plus
Bloed- en urinebestendig
Zeer geschikt voor intensief gebruik zoals openbare gebouwen en projectinrichtingen
Schoonmaak: altijd warm water en een schone doek gebruiken om te reinigen en te onderhouden:
géén chemische middelen gebruiken.
Leder: met een waxlaag voor intensieve leder-karakteristiek, een eerlijke uitstraling en geweldig
zitcomfort.
Lichtechtheid: schaal 5
Te leveren in diverse structuren.
Schoonmaken met schoon water en een schone doek.
Intensieve reiniging en schoonmaken via speciale onderhoudsproducten van LCK.
Voor skai zijn er diverse mogelijkheden, soorten en prijzen met verschillende niveaus van
lichtechtheid, slijtvastheid en mate van brandvertraging: wij adviseren dit graag voor u.
Van alle stoffen, skai en leder zijn monsters in overvloed verkrijgbaar.

Wij zijn 7 dagen, 24 uur voor u bereikbaar op 0412-691727 en/of 06-53432692
Alex Kooke
directeur/directievoerder de HOOGH

