
 
 
 
 

Geachte zakelijke relatie, 

De Tele2 Groep ("Tele2") heeft een Gedragscode en een Milieubeleid geïmplementeerd, 
waarin de nadruk ligt op bedrijfsethiek, milieu en hoe wij ons naar elkaar en naar de 
zakelijke buitenwereld toe gedragen. Tele2 verwacht van al zijn zakelijke relaties 
(consultants, leveranciers en andere externe partners) dat zij zich te allen tijde houden 
aan de normen die in de Gedragscode en het Milieubeleid zijn gesteld.  
 
Door ondertekening van dit document met de bijlagen Gedragscode en Milieubeleid 
bevestigt u dat u in uw hoedanigheid als zakelijke relatie van Tele2: 
 

 zult werken, voor zover relevant, conform de in de Gedragscode en in het 
Milieubeleid vervatte vereisten, en 
 

 indien van toepassing, ermee akkoord gaat om uw werknemers, agenten, 
vertegenwoordigers en distributeurs of andere relevante derden op de hoogte te 
stellen van de voornoemde vereisten vervat in de Gedragscode en het 
Milieubeleid en dat u er alles, wat redelijkerwijs mogelijk is, aan zult doen om 
ervoor te zorgen dat deze vereisten in acht worden genomen en worden 
gehandhaafd door die personen en partijen, en 
 

 Tele2, of een onafhankelijke, externe auditor zoals overeengekomen door Tele2 
en u als zakelijke relatie, toestaat, in het geval dat de feiten erop wijzen dat er 
sprake is van schending van de Gedragscode of het Milieubeleid, handhaving van 
de Gedragscode en het Milieubeleid te controleren door middel van gepaste 
maatregelen, zoals audits, analyses, inspecties, onderzoeken en/of herzieningen 
ten aanzien van de Gedragscode. Tele2 zal u vooraf schriftelijk op de hoogte 
stellen van de voorgenomen maatregelen, tenzij er sprake is van dreigend 
gevaar, en zal deze maatregelen uitvoeren op zodanige wijze dat deze niet van 
invloed zijn op de normale werkzaamheden van u als leverancier. Zowel Tele2 als 
u als zakelijke relatie zullen de eigen kosten dragen die gepaard gaan met 
dergelijke maatregelen. Audits zijn uitsluitend gericht op zaken die verband 
houden met de Gedragscode en het Milieubeleid. 

 
Als zakelijke relatie bevestigt u dat conformiteit met de Gedragscode en het 
Milieubeleid cruciaal is voor Tele2. Nalatigheid op dit vlak wordt gezien als een zeer 
ernstig verzuim en kan ertoe leiden dat Tele2 uw rol als zakelijke relatie voor de 
gehele Tele2 Groep herziet.  

 
Namens <Naam zakelijke relatie, adres, land>  
 
BTW-nr.: Aanklikken voor invoer tekst. 
 
Geautoriseerde handtekening: __________________________________ 

Naam en functie:   __________________________________ 

Plaats en datum:   __________________________________ 


