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Code of Conduct
(D.d. 28 november 2019 goedgekeurd door de aandeelhouders Service2Trade Holding B.V.)

Wij geven het voorbeeld en zijn ambassadeur van Service2Fruit. Wij werken
preferentieel samen met Service2Fruit. Door elkaar te stimuleren bouwen alle
aandeelhouders een succesvolle werkrelatie op. Mogelijke disputen worden
voorgelegd aan een geschillencommissie.
We waken erover dat Service2Fruit ten dienste staat van telers en handelaren.
Service2Fruit neemt nooit een handelspositie in en is enkel een bemiddelende
partij zonder enig eigen commercieel belang in een partij fruit.
Alle aandeelhouders berichten de geschillencommissie per direct indien
persoonlijke, financiële of politieke situaties een belangenconflict kunnen
creëren. Hetzelfde geldt indien persoonlijke of familiaire relaties een dergelijk
conflict dreigen uit te lokken.
We stimuleren onze relaties om hun transacties via Service2Fruit te laten
verlopen. Wanneer we een relatie uitbouwen die haar oorsprong kent in
Service2Fruit engageren we ons om de toekomstige transacties allemaal via
Service2Fruit te laten verlopen. Mogelijke disputen worden voorgelegd aan
een geschillencommissie.
Wij respecteren elkaar. Wij zijn open en eerlijk in onze communicatie met
Service2Fruit door informatie, inzichten en advies uit te wisselen en moeilijke
situaties openhartig aan te pakken, dit alles binnen de grenzen van de wet.
Wij zijn geëngageerd in de vennootschap door onze vaardigheden, ervaring
en standpunten te delen.
SERVICE2FRUIT B.V.
De Ooyen 15A
4191PB Geldermalsen
Nederland

Maar vóór alles zijn wij integer - door de hoogste professionele normen na te
leven.
Elke schijn van witwaspraktijken of onduidelijke geldstromen melden we direct
aan de geschillencommissie.
We respecteren de wetten en zien erop toe dat eenieder bij Service2Fruit dit
doet.
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+31 (0) 885 321 300
+31 (0) 885 321 399
info@service2fruit.com
www.service2fruit.com

Als aandeelhouders staan we 100% achter het principe dat de dagelijkse
leiding onafhankelijk opereert en beslissingen neemt met betrekking tot de
commerciële en operationele activiteiten.
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SERVICE 2 FRUIT
- Quality for Trade Alle informatie die rechtens een goed bestuur gedeeld wordt met het bestuur
dient vertrouwelijk behandeld te worden en mag in geen enkel geval met
derden (inbegrepen medewerkers van eigen bedrijven) gedeeld worden.
Service2Fruit zal namens haar aandeelhouders een transparant beleid voeren
en alle publiek relevante informatie via haar website delen. Bij twijfel wordt de
informatie voorgelegd aan de geschillencommissie. Hierbij worden de normale
regels van good corporate behaviour gevolgd.
Als aandeelhouders onderschrijven we dat we enkel inzage mogen hebben in
transacties of gegevens over transacties die de andere gebruikers (niet
aandeelhouders) van Service2Fruit ook hebben.
De operationele informatie over gebruikers, aanbiedingen, biedingen,
veilingen, verkopen en afwikkeling blijft volledig bij het operationele
management.
We onderschrijven dat Service2Fruit op een eerlijke manier competitief is en
haar activiteiten ontplooit binnen de grenzen van de wet en de mededinging.
Bij geschillen is er een geschillencommissie die arbitreert. Deze commissie
bestaat uit Rian Verwoert, minimaal 1 en maximaal twee leden van de staf
(concreet Emanuel Sluis) en ze wordt voorgezeten door Adrie Van Kessel.
Bij gelijke stemming geeft de stem van de voorzitter doorslag. We leggen ons
neer bij de uitspraken van deze geschillencommissie.

Pagina 2 van 2

- Vertrouwelijk -

©2019 Service2Fruit

