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Van Mossel is Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen.

Onderdeel van de

Van Mossel Groep

MVO verklaring Van Mossel Groep
Het familiebedrijf Van Mossel bestaat 65 jaar en is uitgegroeid tot een van de grootste autobedrijven van Nederland.
Als toonaangevende onderneming nemen wij onze verantwoordelijkheid op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).
Van Mossel biedt meer dan je verwacht
Wij willen de meest aanbevolen aanbieder zijn van mobiliteitsoplossingen in de breedste zin van het woord, gebaseerd op kwaliteit,
operationele perfectie, duurzame financiële resultaten en klanttevredenheid. Ons streven is om op elk terrein de beste te zijn en om elke dag
ons motto waar te maken: ‘Van Mossel biedt meer dan u verwacht’.
Missie
Totale mobiliteitspartner voor onze klanten; met oog voor onze eigen maatschappelijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid
voor het milieu.

De MVO strategie is ontwikkeld vanuit het klantperspectief, de wensen van onze klanten staan centraal. Wij verkopen mobiliteit en hierin
spelen fossiele brandstoffen en emissies een centrale rol. Vanuit van Mossel willen wij bijdragen aan het minimaliseren van onze impact op
het milieu en ons inzetten voor goede doelen.
MVO is vast onderdeel in het directie overleg en onze aanpak is opgesteld aan de hand van de kernwaarden: klantgericht, verantwoordelijk en
open en eerlijk.
Klantgericht:
Wij adviseren onze klanten over
duurzame mobiliteitsoplossingen.
voor het milieu.

Verantwoordelijkheid
Vanuit concrete doelstellingen nemen
we onze verantwoordelijkheid om onze
eigen impact te minimaliseren.
voor het milieu.

Open en eerlijk
Wij communiceren jaarlijks over onze
MVO resultaten.

Waar mag u ons aan houden in 2016?

Al onze dealervestigingen zijn Erkend Duurzaam gecertificeerd;

Al onze schadebedrijven zijn ISO 14001, Erkend Duurzaam en Duurzaam Repareren gecertificeerd;

Onze leaseactiviteiten zijn ISO 14001 gecertificeerd;

Wij hebben een concrete doelstelling en reductieplan voor het optimaal scheiden, recyclen en hergebruiken van afval;

Wij hebben een concrete doelstelling en reductieplan voor het reduceren van ons energieverbruik;

Wij trainen onze medewerkers jaarlijks op MVO;

Ons MVO beleid en behaalde resultaten communiceren wij op onze website;

Wij voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.
Directeur Van Mossel Groep 					
Waalwijk, november 2014
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