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MILIEUZORGSYSTEEM
van

MVIE Geluidssystemen B.V.
tevens handelend onder:
MVIE Audiovisuele Techniek
MVIE Home Entertainment

De scope van dit kwaliteitssysteem is:
MVIE levert, installeert en onderhoud professionele beeld, geluid, domotica en
besturingssystemen voor de zakelijke markt, retail branche, zorg en religieuze
instellingen, overheid en consumenten.
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Colofon:
Dit Milieuzorgsysteem is eigendom van:
MVIE Audiovisuele Techniek
Energieweg 13c
4143 HK
Leerdam
0345-623929
Dit milieuzorgsysteem is samengesteld voor belangstellenden en belanghebbenden en bedoeld om
inzicht te verschaffen in de opbouw en werking van het milieuzorgsysteem van MVIE.
Het kwaliteitshandboek is opgesteld conform de norm NEN-ISO 9001 -2008
Uitgifte/versie datum 01/06/2013

Directeur
M.J.A. Versteegh
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Milieubeleid.
Scope van het kwaliteitssysteem
De scope van het kwaliteitssysteem is afgeleid van de missie en visie van de organisatie.
MVIE levert, installeert en onderhoud professionele beeld, geluid, domotica en
besturingssystemen voor de zakelijke markt, retail branche, zorg en religieuze instellingen,
overheid en consumenten.
Milieubeleidsverklaring
Zorg voor milieu neemt bij MVIE Audiovisuele Techniek een belangrijke plaats in. Het voldoen aan
onze milieunormen en het rekening houden met de omgeving blijft in hoge mate prioriteit hebben
binnen de bedrijfsvoering van MVIE. Duurzaamheid en continuïteit zijn daarbij belangrijke
onderwerpen. Vanuit het oogpunt van milieu zijn belangrijke thema’s binnen MVIE: het continu werken
aan vermindering van milieubelasting, vermindering van afval, verlagen van energieverbruik en een
effectieve beheersing van de logistieke processen.
De speerpunten waarmee MVIE zeer goede resultaten boekt:
1- MVIE werkt uitsluitend met geselecteerde leveranciers die een duurzaam ecologisch beleid
hoog in het vaandel hebben staan. In samenspraak met deze leveranciers bieden wij
producten aan die in hoge mate recyclebaar zijn.
2- Onze audiovisuele offertes worden hoofdzakelijk nog digitaal uitgebracht en voorzien van een
energieadvies.
3- De voettekst van onze e-mails is voorzien van een waarschuwing “Denk a.u.b. aan het milieu
voordat u deze e-mail afdrukt” om gedachteloos printen van de mail onder de aandacht te
brengen.
4- Wij maken gebruik van centrale printers en copiers zodat er minder apparaten nodig zijn en er
dus aan stroomreductie word gedaan. Ook het verbruik van toners is op deze manier
beheersbaar en natuurlijk worden deze op verantwoorde wijze afgevoerd.
5- Papier-arme Administratie en huidige projectinformatie worden zoveel mogelijk
gedigitaliseerd.
6- Gescheiden afvalinzameling. MVIE beschikt over een zeer uitgebreid afvalbeheersysteem.
Afvalstromen:

Elektronische apparaten (samenwerking met WECYCLE)
Batterijen en Accu’s (samenwerking met Stibat )
Tempex en Plastics
Papier en Karton.(MVIE beschikt over een Speciale Kartonpers)
Metalen
Restafval (samenwerking met Afvalverwijdering Rivierenland)
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7- Toepassing van energiezuinige verlichting in eigen kantoor, spreekruimte en magazijn waarbij
ook gebruikt word gemaakt van bewegingssensoren om het onnodig branden van verlichting
te voorkomen.
8- Unit 4 ERP Systeem
9- Elektronische facturatie
10- Het motiveren, stimuleren en opleiden van de eigen medewerkers tot het uitvoeren van
milieuvriendelijk gedrag.
11- Optimale routeplanning van buitendienstmedewerkers met als doel reductie CO2 uitstoot van
vervoersmiddelen.
12- Afvalverwerking op de projectplaats. Onze technici op een project verzamelen het
verpakkingsmateriaal van de geplaatste installatie en voeren dit af naar de verwerkingsplaats
centraal op het MVIE hoofdkantoor.
13- MVIE beperkt het gebruik van schadelijke of milieuonvriendelijke stoffen in zijn magazijn tot
een minimum. Indien deze stoffen gebruikt worden, zorgen wij voor een correct gebruik en
een bijbehorende milieubewuste verwerking.

Naast al deze genoemde milieu maatregelen die betrekking op eigen bedrijfsvoering is MVIE zeer
actief en bewust bezig met milieuvriendelijke audio-video oplossingen. Te denken valt dan
bijvoorbeeld aan het leveren van complete audio- en video conferentiesystemen. Het gebruik van
conferentiesystemen spaart veel reistijd uit en vermindert de uitstoot van CO2. Ook adviseren wij onze
relaties bijvoorbeeld over de levensduur van projector lampen en het verbruik van apparatuur in de
stand-by-stand. MVIE voorziet een groot aantal bedrijven van apparatuur waarbij het milieu en
verbruiks-aspect al in de advies- en ontwerpfase is meegenomen.
MVIE zal ook in 2014 nog bewuster omgaan met haar energieverbruik en afval. Streefbeleid is CO2neutraal te blijven om zo de groeiende uitstoot van CO2 en het verbruik van fossiele brandstoffen
terug te brengen.
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Milieuzorgsysteem
De directie stelt zich voor de bovengenoemde doelstellingen mede te realiseren door het adequaat
opzetten en handhaven van een intern milieuzorgsysteem. Voor MVIE Audiovisuele Techniek
betekent dit dat een gecertificeerd zorgsysteem volgens de ISO 14001 norm opgezet en ingevoerd zal
worden. De directie stelt zich eindverantwoordelijk voor het bedrijfsmilieubeleid, de implementatie en
de naleving. Ten behoeve van de uitvoering van dit beleid worden de benodigde middelen
gereserveerd. Daarnaast vereist de invoering en handhaving van het milieuzorgsysteem van iedereen
binnen MVIE een zo groot mogelijke zorgvuldigheid ter zake het naleven van de opgestelde
milieuprocedures en -werkinstructies.
Beoordeling door de directie
Ten einde de kwaliteit van het milieuzorgsysteem te handhaven zal men in alle geledingen periodiek
interne controles uitvoeren naar de werking van het milieuzorgsysteem, het naleven wet- en
regelgeving en de mate van milieubewust werken (good housekeeping). Geconstateerde
tekortkomingen leiden tot corrigerende maatregelen. Jaarlijks zal de directie de uitvoering van het
milieubeleid evalueren en waarbij nodig bijstellen.
Communicatie
Bij de uitvoering van haar milieubeleid streeft MVIE naar een open en constructieve relatie met het
bevoegde gezag en andere belanghebbenden. De directie bespreekt het milieubeleid met alle
medewerkers van MVIE Audiovisuele Techniek.
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