Milieubeleidsverklaring
Algemeen
Licotec Daklicht B.V. is gespecialiseerd in het technisch ontwerpen en uitvoeren van lichtdoorlatende
constructies in glas en kunststof. Licotec Daklicht B.V. is een klantgerichte project- en kennispartner
op dit gebied.
De slagvaardige onderneming beschikt over de ervaring, de kennis en de faciliteiten om zowel
architectonisch gecompliceerde, als relatief eenvoudige, meer op functionaliteit afgestemde projecten
uit te voeren. Daarbij speelt de omvang van die projecten geen enkele rol.
Milieubeleid
Licotec ziet het milieubeleid (evenals de zorg voor veiligheid, gezondheid en welzijn) als een integraal
onderdeel van de totale bedrijfsvoering, dat gericht is op een continue verbetering van de
milieuprestatie. Wij zullen ons maximaal inspannen om het negatief effect dat wij hebben op het milieu
zoveel mogelijk te beperken en indien mogelijk te voorkomen.
Wet- en regelgeving
We zullen zorgen dat wet- en regelgeving met betrekking tot het milieu altijd wordt nageleefd en
streven naar een continue verbetering van onze milieuprestatie door middel van doelstellingen en
maatregelen.
Bij onze inspanningen houden we rekening met o.a. markt- en technologische ontwikkelingen en de
wensen van onze klanten en andere partijen in onze omgeving. Uitvoering van niet wettelijk verplichte
verbeteringen moet passend zijn voor het doel in de context van een commerciële organisatie.
Reduceren van de belasting op het milieu
De bedrijfsactiviteiten van Licotec hebben effect op het milieu. Dit effect proberen wij zo minimaal
mogelijk te houden door het treffen van (preventieve) maatregelen, zowel organisatorisch als technisch.
Doelstellingen:
Wij maken verantwoord gebruik van de benodigde grondstoffen
Afvalreductie en in de juiste afvalstromen
CO2 reductie heeft prioriteit
Kiezen waar mogelijk materialen die minder milieubelastend zijn
Deze doelstellingen worden jaarlijks opgesteld, besproken en geëvalueerd.
Milieumanagementsysteem (MMS)
Om daadwerkelijk en doelgericht uitvoering te geven aan genoemd milieubeleid wordt gewerkt conform
een milieumanagementsysteem dat voldoet aan de ISO14000:2015 norm. De directie van Licotec
Daklicht is eindverantwoordelijk voor milieubeleid. Binnen de organisatie wordt zorg gedragen voor de
vereiste voorlichting/uitleg/opleiding aan medewerkers. De medewerkers ondersteunen dit milieubeleid
en zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid en bijdrage daarvan.
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