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Schulz Benelux ontwikkelt en levert designme-
ubilair en -accessoires voor bibliotheken en 
andere omgevingen in de informatiesector en 
het onderwijs.

Schulz Benelux vergroot de winstgevendheid en klant-
tevredenheid door actief bezig te zijn met kwaliteit 
en milieu. Dit commitment is van toepassing op alle 
medewerkers en richt zich op preventieve maatregelen en 
continue verbetering.

DIT HOUDT IN:
• Het creëren van interieurdesignoplossingen en pro-

ducten met een goed ontwerp en goede functionali-
teit die voldoen aan de behoeften van onze klanten 
met betrekking tot zowel de kwaliteitsbeleving als 
milieuoverwegingen.

• Werken aan een hoge graad van beschikbaarheid van 
de aangeboden producten en diensten met korte 
doorlooptijden en betrouwbare levering.

• Het ontwikkelen van procedures, producten en dien-
sten op een zodanige wijze dat ze continu worden 
verbeterd.

• Elke individuele werknemer is zich bewust van zijn of 
haar eigen aandeel voor de organisatie om te kunnen 

voldoen aan eisen met betrekking tot kwali-
teit en milieu. 

∙ Zorgen voor de beschikbaarheid van de 
benodigde middelen voor onderwijs en de uit-

wisseling van ervaringen tussen werknemers.
• Een voortdurende dialoog voeren met overheden 

en klanten om wetgeving, eisen en behoeften te 
bestuderen en ervoor te zorgen dat hieraan wordt 
voldaan.

• Onze leveranciers en andere partners verplichten 
om te voldoen aan onze eisen op het gebied van 
kwaliteit en milieu in overeenstemming met onze 
ambities en de behoeften van onze klanten.

• Actief werken aan het stellen van milieudoelstellin-
gen die zowel het milieu vanuit levenscyclusperspe-
ctief kunnen verbeteren als een betere winstgevend-
heid opleveren.

• Onze milieu-impact blijven verminderen.

Verder zullen we ons als bedrijf schikken naar zowel de 
lokale wet- en regelgevingen als het Duurzaamheidsbele-
id van onze eigenaren Lammhults Design Group.
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