1. Inleiding
Teunesen Zand en Grint BV produceert bouwgrondstoffen voor afnemers in de woning-, utiliteits- en
wegenbouw en betonindustrie. Met geavanceerde installaties worden verschillende soorten zand en
grind van een constante hoge kwaliteit geproduceerd op diverse locaties in Noord Limburg, Brabant
en Duitsland. Vanuit het hoofdkantoor in Heijen wordt de organisatie bestaande uit ruim 160
medewerkers aangestuurd. Veel aandacht wordt geschonken aan een planologisch verantwoorde
projectmatige winning van grondstoffen, passend in het ontgrondingsbeleid van de overheid. Winning
van zand en grind vindt hierbij plaats in strategische projecten die gebaseerd zijn op nieuwe
ruimtelijke ontwikkelingen met een maatschappelijke meerwaarde.
Teunesen draagt graag haar steentje bij om de betonketen te verduurzamen. Met het opstellen van
een duurzaam inkoopbeleid streven wij naar het gebruik van verantwoorde producten en diensten.
Dit document omschrijft wat de ambitie is van Teunesen op het gebied van duurzaam inkopen, welke
inkoopcriteria Teunesen hanteert en wat daarbij de specifieke duurzame overwegingen per product
zijn. Op deze manier kan Teunesen praktisch en gericht invulling geven aan duurzaamheid. Dit beleid is
goedgekeurd door Fred Snel.

2. Doelstelling
Teunesen zal in toenemende mate duurzaamheid in overweging nemen bij het inkopen van producten
en diensten. Hierbij zal Teunesen zich inzetten om te werken conform de in dit beleid vastgestelde
eisen en criteria.

3. Inkoopcriteria
Aan de hand van de People, Planet, Profit criteria zijn er aan aantal aspecten opgesteld die bij de
inkoop van producten en diensten overwogen moeten worden.
People
Veiligheid
Gezondheid
Mensenrechten
Arbeidsomstandigheden

Planet
Recycling
Duurzaam beheer van grondstoffen
Uitstoot van broeikasgassen
Vermijden milieuschade

Profit
Prijs
Kwaliteit
Levensduur

3.1. Duurzame inkoopcriteria per productgroep
In onderstaande tabellen zijn de duurzame inkoopcriteria per product voor Teunesen opgesteld. Deze
zijn opgesteld aan de hand van keurmerken en richtlijnen voor duurzame alternatieven. Aan de hand
van de omschreven hulpmiddelen in hoofdstuk 5 kan Teunesen zelf deze criteria toepassen afhankelijk
van wat de situatie vraagt. We maken onderscheid tussen primaire inkoop en secundaire inkoop.
Producten en diensten in de categorie primair worden direct gebruikt in de productie van zand en
grind. Secundaire inkoop omvat producten en diensten die nodig zijn om de productie te laten
geschieden.
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