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De directie van Cyclus Service B.V. is zich bewust van haar verantwoordelijkheden op het gebied van
Kwaliteit, Arbo en Milieu. In deze beleidsverklaring wordt gestreefd naar een hoogwaardige invulling
van het beleid waarna wij ook streven. Om deze ambities te realiseren worden door de directie
voldoende middelen (mens, geld en materiaal) beschikbaar gesteld en geven wij instructie,
voorlichting en toelichting op de geldende richtlijnen.
Wij hebben ons ten doel gesteld om op een consistente wijze met een hoge kwaliteit bouwprojecten
te begeleiden en af te leveren, naar verwachting, behoefte en eisen van de opdrachtgever(s).
De beleidsdoelstelling met betrekking op de KAM zijn als volgt geformuleerd:
Wij streven ernaar om een maximale inspanning te leveren naar het personeel, inclusief die van de
onderaannemers en leveranciers om een veilige en goede werksfeer te leveren zowel op de
bouwplaats als op kantoor. Het terugdringen van ongevallen, letsel en schade aan het milieu zijn
hierbij prioriteit nummer een.
Wij dienen een hoog kwaliteitsniveau te leveren naar onze opdrachtgevers, waardoor er van
dezelfde opdrachtgever herhaaldelijk opdrachten/aanvragen gedaan worden. Zodoende blijft er een
continue monitoring van de geleverde kwaliteit op het gebied van milieu, arbeidsomstandigheden en
afronding van de bouwprojecten.
Onze medewerkers dienen aan een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau te voldoen, dit willen wij
bereiken door elke medewerker continue te blijven opleiden. Gericht op zowel een bredere
inzetbaarheid als kennis van de huidige wet en regelgeving.
Het streven naar het milieu zo min mogelijk te belasten, en de hinder voor de betrokken
stakeholders te voorkomen. De wet en regelgeving met betrekking op het milieu waarbij de
regelgeving wordt nageleefd.
De directie zal door regelmatig overleg op de hoogte worden gehouden van de uitvoering en
naleving van dit beleid, aan de hand van de evaluatie van deze overleggen zal het beleid jaarlijks
worden bijgesteld.
Cyclus service bouwbureau en aannemingsbedrijf beschikt over een ISO9001:2015 waarin de
continue verbetercyclus op het gebied van Kwaliteit, Arbeidsomstandigheden en Milieu geborgd is.
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