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Brd. Klee Supplier Code of Conduct. 
 
 

Brd. Klee A/S har en tradition for at arbejde tæt sammen med vores leverandører. Vi 
samarbejder med vores leverandører og hjælper dem med at opfylde vores krav og 

forventninger. 
 

Brd. Klee A/S fastholder at rentabilitet, ansvarlighed og bæredygtighed går hånd i 
hånd. Således agerer vi forretningsmæssigt i overensstemmelse med ovenstående 

værdier, og har samme forventninger til vores leverandører. Vi har valgt at overholde 

principperne i UN Global Compact, som repræsenterer et globalt kodeks i forhold til 
bæredygtighed. Derfor har Brd. Klee A/S integreret følgende principper inden for 

områderne menneskerettigheder, miljø og anti-korruption i sin drift. For en 
fuldstændig beskrivelse af de ti principper, se venligst: 

https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles 
 

Formålet med vores leverandør-adfærdskodeks er at sikre, at alle produkter der 
leveres fra Brd. Klee A/S er fremstillet på en ansvarlig måde i forhold til både miljø, 

arbejdstagerrettigheder og menneskerettigheder. 
 

Ud over dette adfærdskodeks er det vores forventning, at vores leverandører opererer 
i fuld overensstemmelse med alle gældende nationale og internationale love og 

branchestandarder. 
 

 

Juridiske standarder 
Alle vores leverandører skal leve op til følgende grundlæggende retningslinjer 

• Menneskerettighedsdeklarationen (1948) 
• Grundlæggende arbejdsvilkår i henhold til International Labour Organization (ILO), 

som afspejles i erklæringen om de grundlæggende principper for rettigheder på 
arbejdspladsen (1998) 

• Retningslinjer og anbefalinger af Verdenshandelsorganisationen (World Trade 
Organisation) 

• Lovgivning om arbejdstagerrettigheder i henhold til national lovgivning. 
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Miljøpolitik 
Alle leverandører, der fremstiller varer leveret til Brd. Klee A/S skal have en skriftlig 

miljøpolitik eller -erklæring. Vi foretrækker, at det er en ISO 14001 certificering eller 
tilsvarende miljøledelsessystem. 

Alle leverandører, der ikke selv producerer varer, men køber varer fra andre, som 
herefter leveres til Brd. Klee skal have en skriftlig miljøpolitik eller erklæring. 

 
 

 
Arbejdsbetingelser og menneskerettigheder for ansatte 

Alle Brd. Klee A/S' leverandører skal respektere menneske- og 
arbejdstagerrettigheder i dette adfærdskodeks, der er baseret på de centrale 

konventioner defineret af ILO-erklæringen om de grundlæggende principper for 
rettigheder på arbejdspladsen. 

 

 
Sundhed og sikkerhed ansatte: 

• Alle leverandører til Brd. Klee A/S skal tilbyde et sikkert og sundt arbejdsmiljø for 
alle medarbejdere (både fastansatte medarbejdere og løsarbejdere). Leverandøren 

skal sikre, at træning og beskyttelsesudstyr leveres til medarbejderne, og der træffes 
foranstaltninger for at undgå ulykker og helbredsrisici. 

• Toilet-, bade- og køkkenforhold, kantiner og boliger der tilbydes til ansatte skal 
bygges og vedligeholdes i overensstemmelse med gældende lovkrav. Som minimum 

skal virksomheden tilbyde medarbejdere rent drikkevand, rene toiletter i tilstrækkeligt 
antal, tilstrækkelig ventilation, nødudgange, ordentlig belysning og adgang til 

lægehjælp. 
• Alle leverandører skal oprette et arbejdsmiljø- og sikkerhedsledelses-system i 

henhold til OHSAS 18001 eller tilsvarende. 
 

Foreningsfrihed 

• Medarbejderne skal have foreningsfrihed og ret til kollektive forhandlinger i 
overensstemmelse med gældende lovgivning. 

• Medarbejdere har krav på den beskyttelse, der følger af national lovgivning på 
beskæftigelsesområdet. 
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Regulering af arbejdstiden 
• Arbejdstiden er aftalt mellem virksomheden og medarbejderne i overensstemmelse 

med gældende nationale lovkrav om arbejdstid, herunder overarbejde. Lovkrav om 

sociale ydelser skal overholdes. Medarbejderne er tilladt mindst én fridag hver syv 
dage og overarbejde skal være frivilligt. 

• Arbejdstiden må ikke overstige 60 timer inden for en uge - herunder overarbejde. 
 

Regulering af lønninger 
• Som minimum bør lønninger være i overensstemmelse med nationale lovkrav og 

møde medarbejdernes basale levebehov. Erstatning for overarbejdstimer skal 
overstige satsen for normal arbejdstid. 

 
Forbud mod børnearbejde 

• Leverandører skal sikre, at ingen personer på en alder yngre end 15 år er ansat 
eller er yngre den undervisningspligtige alder i det pågældende land. 

 
• Hvor det er tilladt i følge national lovgivning, kan medarbejdere på mellem 12 og 15 

år foretage lettere arbejde et par timer om dagen, forudsat at det ikke er sandsynligt 

at være skadeligt for deres fysiske eller psykiske sundhed og udvikling, ligesom 
arbejdet heller ikke må være til skade for deres skolegang. 

 
Forbud mod tvangsarbejde 

• Leverandøren anvender ikke tvangsarbejde og sikrer, at medarbejderne er ansat 
frivilligt og af egen fri vilje. 

 
Forbud mod forskelsbehandling 

• Leverandørerne skal fremme lige muligheder for og behandling af sine ansatte, 
uanset hudfarve, race, nationalitet, social baggrund, handicap, seksuel orientering, 

politisk overbevisning, køn, religion eller alder 
 

 
 

Forretnings etik 

 
Forbud mod korruption og bestikkelse 

• Brd. Klee A/S forventer, at alle leverandører vil handle i overensstemmelse med 
"The Bribery Act. 2010 ", og dermed ikke vil deltage i nogen form for bestikkelse eller 

korruption, herunder tilbyder, anmoder om eller modtager bestikkelse eller på anden 
måde engagerer sig i uetisk eller svigagtig praksis. 
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Leverandørens erklæring: 

 
Vi erklærer herved: 

 
1. Vi har modtaget en kopi af dette adfærdskodeks fra Brd. Klee A/S (herefter "Code 

of Conduct") og forpligter os hermed til at overholde alle principper og krav indeholdt 
i kodekset. 

 
2. Vi er enige i, at Brd. Klee A/S eller en tredjepart udpeget af Brd. Klee A/S kan 

udføre uanmeldte inspektioner (audits) på vores lokaler for at få bekræftet vores 

overholdelse af adfærdskodeksen. 
 

3. Vi bekræfter, at vi vil gøre vores bedste for at kommunikere indholdet af 
adfærdskodekset til vores leverandører og for at påvirke dem til at opfylde de 

principper og krav i denne adfærdskodeks. 
 

4. Vi forstår, at manglende overholdelse af de forventninger, der er beskrevet i dette 
adfærdskodeks vil resultere i en resolut og konsekvent indsats for at gribe ind over for 

enhver overtrædelse. Hvis overtrædelser ikke korrigeres vil Brd. Klee blive tvunget til 
at afslutte forretningsforbindelsen. 

 
 

 
_______________________________ 

Sted, dato 

 

 

________________________________ 

Signatur/Underskrift 

 

 

________________________________          

Navn (STORE BOGSTAVER), Funktion       

 

 

 

 

________________________ 

Firmastempel 
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