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2a Waarden en Normen  

Karl Rapp Rotterdam BV is een onderneming in Nederland die internationaal opereert, voornamelijk in 

Nederland en Europa. We bieden logistieke diensten aan in de breedste zin van het woord. 

We zijn er trots op dat we een reputatie hebben opgebouwd voor eerlijk, ethisch en integer zakendoen, 

waar en wanneer we dat ook doen. Onze reputatie hebben we opgebouwd door onze waarden en normen 

als bedrijf, de waarden en normen van onze werknemers en geassocieerden, en ons gezamenlijke 

toewijding aan integer handelen, in overeenstemming met van toepassing zijnde wetten en zakelijke 

standaarden, in onze gehele organisatie. 

We zetten ons af tegen corruptie/ misbruik/ illegaal handelen in al zijn vormen en we tolereren dit niet in 

ons handelen of bij degenen met wie wij zakendoen. Op geen enkele manier, direct of indirect, staan wij 

toe, zien wij door de vingers, moedigen wij aan of bevorderen we onwettig of onethisch gedrag, zoals 

omkoping, smeergeld, beloften van contant geld of waardevolle spullen, of enige andere activiteit die als 

corrupt, onwettig of onethisch wordt beschouwd. 

Ons corruptie, misbruik, illegaal handelen beleid geeft in detail weer hoe onze leidinggevenden, 

werknemers en geassocieerde personen zich zouden moeten gedragen en wat ze zouden moeten doen 

als ze met corruptie in combinatie met Karl Rapp Rotterdam BV handelen geconfronteerd worden. We 

verwachten van al onze leidinggevenden, medewerkers en geassocieerde personen dat ze het Beleid 

omarmen en in alle aspecten van hun dagelijkse werkzaamheden uitoefenen. 

Het Beleid is bedoeld voor alle leidinggevenden van Karl Rapp Rotterdam BV, haar werknemers en haar 

geassocieerde personen, als wel voor Karl Rapp Rotterdam BV zelf.   Als Karl Rapp Rotterdam BV 

veroordeeld wordt voor een omkopingsmisdrijf kan zij een stevige boete krijgen en langdurige 

internationale reputatieschade oplopen. Tevens hecht Karl Rapp Rotterdam BV veel waarden aan de 

mensenrechten in het algemeen. En zullen het niet naleven net als bij corruptie/ misbruik/ illegaal handelen 

dit niet accepteren, tolereren, bevorderen of aanmoedigen bij of van medewerkers in welke functie ook en/ 

of zakenpartners.  Dit alles wel voor zover dit voor Karl Rapp Rotterdam BV binnen de reikwijdte en scoop 

valt van Karl Rapp Rotterdam BV. 

 

Ethical values and standards 

Karl Rapp Rotterdam BV is an international operating company in the Netherlands, mainly in the 

Netherlands and Europe. We offer logistical service in any way we are able to. 

We are proud to have established a good and solid reputation as honest, fair, ethical business partner in 

every aspect of our business and scope. Our reputation has been built on these standards and ethical 

values and are followed by our employees and associated personnel. Karl Rapp is dedicated to the ethical 

values and standards and all the guideline lines, rules and regulations which are applicable. 

We are reluctant against corruption / abuse / illegal trade in all its forms and we do not tolerate this in our 

actions or to those with whom we do business. In no way, directly or indirectly, we allow, we condone, we 

encourage or promote illegal or unethical behavior, such as bribery, kickbacks, promises of cash or 

valuables, or any other activity as corrupt is considered illegal or unethical 
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The policy on the above topics shows in detail how our management, personnel and associates will need 

handle or react if they are confronted with these sort of situations. We expect from our management, 

personnel and associates that they will follow these guidelines in every aspect of their daily work. 

These guidelines are applicable for every employee of Karl Rapp Rotterdam BV as for the company Karl 

Rapp Rotterdam itself. If Karl Rapp Rotterdam BV should be convicted in relation to this topic Karl Rapp will 

lose its good and solid reputation and probably will receive a penalty. This is not in interests of the long 

term business plan. In addition to the above Karl Rapp Rotterdam BV values also the human rights in 

general. Karl Rapp will not tolerate, accept, encourage or condone any offense on this topic. All this as far 

as the scope and reach of Karl Rapp Rotterdam BV. 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 


