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Quality Policy
Quality is the result of joint, maximum effort. Our goal is to meet the
expectations set by our customers.
A practical switch from quality to practice:
 Is an obligation of every Eagle simrax and EKK Sales Europe employee
 Is the result of optimal collaboration between all employees

We want …
. . . optimal customer satisfaction by meeting the needs, wants and
criteria set by our customers, as well as producing excellent quality and
reliability of our products and services.
. . . to satisfy applicable requirements.
. . . to be the market leader of technical products of the highest quality.
. . . to create a zero-mistake-quality environment with standardized
processes, improved techniques and by employing involved, qualityconscious employees.
. . . to keep improving our processes and productivity continuously, as well
as the effectiveness of our quality management system.
. . . to meet the standards of our corporation and customers by employing
highly educated people. Therefore, we expect every employee to meet
our standards of professional competence, motivation and result
oriented behaviour.
. . . to design and develop new products, processes and choose
resources in such a way that;
 A reliable production is possible,
 A reliable product can be delivered to our clients,
 We meet the by law determined environmental, health and safety
regulations.
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Kwaliteitsbeleid
Kwaliteit is het resultaat van gezamenlijke en maximale inspanningen met als
doel aan de verwachtingen van onze klanten te voldoen.
Het praktisch omzetten van kwaliteit naar de praktijk is:
 een verplichting van elke EAGLE simrax en EKK Sales Europe
medewerker,
 het resultaat van een optimale samenwerking tussen alle
medewerkers.
Wij willen …
. . . maximale klantentevredenheid door het voldoen aan de eisen, criteria
en wensen van onze klanten evenals het voortbrengen van een
uitstekende kwaliteit en betrouwbaarheid van onze producten en
inspanningen.
. . . voldoen aan de van toepassing zijnde eisen.
. . . marktleider van technische producten met de hoogste kwaliteit zijn.
. . . een nul-fouten-kwaliteit realiseren met gestandaardiseerde processen,
verbeterde technieken en met betrokken, kwaliteitsbewuste en
geschoolde medewerkers.
. . . het voortdurend verbeteren van onze processen en productiviteit
evenals de effectiviteit van ons kwaliteit management systeem.
. . . aan de eisen van onze onderneming en klanten middels optimaal
geschoolde medewerkers voldoen. Daartoe verlangen wij dan ook
vakbekwaamheid, motivatie en resultaatgerichtheid van een ieder.
. . . nieuwe producten, processen en grondstoffen dusdanig uitkiezen,
ontwerpen en ontwikkelen, zodat:
 een bedrijfszekere productie mogelijk is,
 een betrouwbaar product aan de klant geleverd wordt,
 we voldoen aan de wettelijke bepalingen met betrekking tot milieu,
ARBO en veiligheid.
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Environmental Policy

Sealing products and regulators for the automotive market, manufactured /
sold by Eagle Simrax & EKK Sales Europe contribute to the environment by
preventing pollution. Eagle Simrax and EKK sales Europe are aware that our
activities, products, and services are deeply associated with the global
environment. Setting "Compliance" as the basic of our activities, we will pursue
the preservation of the global environment voluntarily and continuously.
1

Activity policy

To achieve the environmental performance Eagle Simrax and EKK sales
Europe is continuously focusing on the improvement of the following items:
1.In the development of products, we will keep in mind how they will affect
the environment.
2.Taking life cycle into consideration, we will strive to save resources and
energy and to reduce greenhouse gas.
3.We will endeavor to reduce industrial waste and to promote recycling in
order to use sustainable resources.
4. We will make continual efforts to improve our management system to
enhance environmental performance and prevent pollution.
5. We will comply with for Eagle Simrax and EKK Sales Europe applicable
legal requirements, regulations and other requirements. (Other
requirements such as industry guidelines related to the environment.)
6. To preserve a good environmental level Eagle Simrax and EKK sales
Europe is continuously focusing on improving employee motivation,
education and a good communication.
7. Through management review, we will set environmental objectives and a
target, review them at appropriate intervals, and strive to improve
environmental performance continuously.
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Milieubeleid
Sealing producten en actuatoren voor de automobile industrie, geproduceerd
en verkocht door Eagle Simrax & EKK Sales Europe dragen bij in het behoud
van het milieu door het voorkomen van vervuiling van het milieu. Eagle Simrax
en EKK sales Europe zijn zich ervan bewust dat de activiteiten, producten en
diensten nauw verbonden zijn met de globale omgeving/milieu. Met
“Compliance” als de basis van onze activiteiten zullen wij streven naar een
continue behoud van de globale omgeving / milieu.
1 Activiteiten beleid
Voor het bereiken van de milieuprestaties Eagle Simrax en EKK sales Europe
is voortdurend bezig met het verbeteren van de volgende items:
1.In de ontwikkeling van producten houden we in gedachten hoe deze het
milieu zullen beïnvloeden.
2. Met in acht neming van de levens cyclus, zullen wij ernaar streven om
middelen en energie te besparen en om broeikasgas te verminderen.
3.We zullen ons inspannen om bedrijfsafval te verminderen en recycling te
bevorderen door duurzame bronnen te gebruiken.
4. We zullen ons voortdurend inspannen om ons managementsysteem te
verbeteren om de milieuprestaties te verbeteren en vervuiling te
voorkomen.
5. We zullen voldoen aan de, voor Eagle Simrax en EKK Sales Europe, van
toepassing zijnde wettelijke vereisten, voorschriften en andere vereisten.
(Andere vereisten zoals industriële richtlijnen met betrekking tot het milieu.)
6. Om een goed milieuniveau te behouden, is Eagle Simrax en EKK sales
Europe voortdurend bezig met het verbeteren van de motivatie van
werknemers, scholing en goede communicatie.
7. Via de managementreview zullen we milieudoelstellingen vaststellen,
deze met gepaste tussenpozen reviewen en ernaar streven de
milieuprestaties continu te verbeteren.
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