
 
 
1. Wij zijn verantwoordelijk voor de gezondheid en veiligheid van onze mensen en 
bezoekers op al onze evenementen.  
2. Wij eerbiedigen mensen- en arbeidsrechten en bieden al onze werknemers gelijke kansen 
op basis van verdienste, waarderen hun diversiteit en belonen hen eerlijk.  
3. Wij zijn redelijk en eerlijk tegen onze klanten, leveranciers en zakenpartners en doen 
alleen zaken met diegenen die onze overtuiging om ethisch zakelijk te handelen, delen.  
4. Wij houden met name onze verantwoordelijkheid voor ogen op het gebied van 
mededingingsrecht en concurreren scherp, eerlijk en altijd binnen de wet.  
5. Wij tolereren geen enkele vorm van omkoping of corruptie en streven naar de hoogste 
zakelijke normen in ons zakelijk handelen waar dat ook plaatsvindt.  
6. Wij gebruiken de eigendommen van het concern naar behoren en voor het gestelde doel. 
7. Wij eerbiedigen vertrouwelijke informatie en zijn professioneel in alle communicatie.  
8. Wij vermijden belangenverstrengeling, zijn beducht op en melden onmiddellijk elk 
vermoeden van fraude en verstrekken en aanvaarden alleen geoorloofde zakelijke 
geschenken en vermaak.  
9. Tot slot, indien wij iets onrechtmatigs, onethisch of onveiligs opmerken, dan “Laten wij van 
ons horen!” 
------- 
UK version 
1. We are committed to the health and safety of our employees and visitors at all our events. 
2. We are committed to the principles of equal treatment and non-discrimination of people. 
We do not approve any type of harassment. We offer everyone regardless of age, gender or 
other personal characters a possibility to develop professionally and to advance in career. 
3. We are always honest. We don’t lie. Our tone of voice is human and we follow our values 
in all our operations. We respect all people. We are an ethically led and behaving, good 
organizational citizen. 
4. We keep our responsibility in the field of competition law in mind and compete sharply, 
fairly and always within the law. 
5. We have strict policies when it comes to acting against bribery and corruption. 
6. We use the property of the company properly and for the stated purpose. 
7. We respect privacy in all its aspect. We collect, use, hold and process personal and 
customer data responsibly, lawfully and carefully. 
8. We avoid a conflict of interest, are wary of it and immediately report any suspicion of fraud 
and provide and accept only permitted business gifts and entertainment.  
9. Finally, if we notice something unlawful, unethical or unsafe, then "We make ourselves 
heard" 


