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This IHG Vendor Code of Conduct sets out the requirements, principles 
and practices that IHG has adopted to promote ethical conduct in the 
workplace, safe working conditions in the supply chain, treatment of 
persons with respect and dignity, and environmentally responsible 
practices. These are the minimum standards under which IHG vendors 
are expected to operate, and IHG encourages vendors to exceed the 
requirements set out below. 

Deze Gedragscode voor IHG Leveranciers beschrijft de vereisten, 
principes en procedures die IHG hanteert om ethisch handelen in het 
werkveld, veilige werkomstandigheden in de toeleveringsketen, de 
behandeling van elke persoon met respect en waardigheid en 
milieuverantwoord handelen te stimuleren. Dit zijn de minimumnormen 
waaraan de IHG leveranciers geacht worden zich te houden. IHG 
stimuleert zijn leveranciers om meer te doen dan zich alleen te houden 
aan de minimumeisen die hieronder zijn beschreven. 

Vendor declares herewith: De leverancier verklaart hierbij: 

Compliance with Laws and Regulations Naleving van Wetten en Regelgeving 

 to comply with the laws of the applicable countries in which it 
operates as well as international laws related to the conduct of 
business. 

 zich te houden aan de wetten die gelden in de landen waarin hij
werkzaam is, alsmede internationale wetten inzake gedrag van 
bedrijven. 

Labour and Human Rights Werk en Mensenrechten 

 to support the protection of human rights, particularly those of its 
employees, the parties with whom it conducts business and the 
communities where it operates 

 de bescherming van de mensenrechten te steunen, in het bijzonder 
die van zijn werknemers, de partijen met wie hij zaken doet en de 
gemeenschappen waar hij werkzaam is 

 to respect its employees' rights to voluntary freedom of association 
under the law 

 het recht van zijn werknemers te respecteren om zich vrijwillig te 
verenigen onder de wet 

 to provide a safe and healthy working environment  voor een veilige en gezonde werkomgeving te zorgen 

 to not support forced and compulsory labour or the exploitation of 
children 

 niet mee te werken aan dwangarbeid, verplichte arbeid of de 
uitbuiting van kinderen 

 to support the elimination of employment discrimination and
harassment, and promote diversity in the workplace 

 zich in te zetten om een einde te maken aan arbeidsdiscriminatie 
en diversiteit in het bedrijf te stimuleren 

 to provide employees with remuneration and tools for growing their 
careers, and take their wellbeing into consideration. 

 te zorgen voor een goede beloning voor werknemers en middelen 
om carrière te maken, en rekening te houden met hun welzijn 

Environmental Protection Bescherming van het Milieu 

 to implement sound environmental practices in the design, 
development and operation of its business and provide the training 
and resources required to implement such practices 

 milieuverantwoorde normen toe te passen bij het ontwerp, de 
ontwikkeling en de exploitatie van zijn bedrijf en de training en 
middelen te leveren die nodig zijn om aan deze normen te voldoen

 to encourage the development and integration of sustainable 
technologies and to endeavour to reduce the use of energy and 
water, and re-use and recycle the resources consumed by its 
business wherever practical 

 de ontwikkeling en integratie van duurzame technologieën te 
stimuleren, in te zetten op de reductie van energie- en 
waterverbruik en de door het bedrijf gebruikte materialen zoveel als 
praktisch mogelijk is te hergebruiken en recyclen 

 to engage its customers, colleagues, partners, suppliers and 
contractors in its efforts to protect the environment 

 klanten, collega's, hoteleigenaren, leveranciers en opdrachtnemers 
te betrekken in zijn pogingen om het milieu te sparen 

 to monitor, record and benchmark environmental performance on a 
regular basis. 

 de milieu-prestaties regelmatig te monitoren, vast te leggen en te 
beoordelen 

Business Integrity Integriteit Bedrijf 

 to tolerate no form of and not to engage in any form of corruption or 
bribery, including any payment or other form of benefit conferred on 
any government official for the purpose of influencing decision 
making in violation of law 

 geen enkele vorm van corruptie of omkoping te tolereren en zich 
met geen enkele vorm hiervan in te laten, waaronder betalingen of 
andere gunsten aan overheidsfunctionarissen met als doel om 
beslissingen te bewerkstelligen die tegen de wet ingaan.

 to safeguard from disclosure IHG's confidential and proprietary 
information as well as its employee and customer privacy and 
personal information 

 de vertrouwelijke en bedrijfseigen informatie van IHG, alsmede de 
privacy en persoonlijke informatie van zijn werknemers en klanten 
te beschermen tegen openbaarmaking 

 to avoid business activity that would conflict or interfere with the 
provision of products and services to IHG 

 zakelijke activiteiten te vermijden die conflicteren met de levering 
van producten en diensten aan IHG of deze hinderen 

 to accurately record and disclose information regarding business 
activities, structure, and financial situation and performance in 
accordance with applicable laws, regulations and industry practices.

  informatie met betrekking tot zakelijke activiteiten, structuur en 
financiële situatie en prestaties accuraat te vermelden en openbaar 
te maken in overeenstemming met de geldende wetten, 
regelgeving en gangbare praktijk in de bedrijfstak. 
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Supply Chain Toeleveringsketen 

 to use reasonable efforts to ensure that vendors, subcontractors and 
suppliers also operate in a manner consistent with the IHG Vendor 
Code of Conduct. 

 zich redelijkerwijs in te zullen spannen om ervoor te zorgen dat 
leveranciers, onderopdrachtnemers en toeleveranciers ook te werk 
gaan op een manier die in overeenstemming is met de IHG 
Gedragscode voor Leveranciers. 

Note that this document is not intended to create new or additional third 
party rights or obligations in favour of third parties, including any rights of, 
or obligations to, employees of the vendor. It supplements, but does not 
supersede, any rights maintained by IHG under any contract or agreement 
with any vendor. 

Houd er rekening mee dat dit document niet bedoeld is om nieuwe of 
aanvullende rechten aan externe partijen te verlenen of verplichtingen 
ten faveure van externe partijen te scheppen, waaronder rechten van of 
verplichtingen aan werknemers van de leverancier. Het is een aanvulling 
op, maar geen vervanging van, rechten die IHG op basis van contract of 
overeenkomst met leveranciers heeft. 

IHG reserves the right to reasonably update, alter or change the 
requirements of the IHG Vendor Code of Conduct. In such an event, IHG 
expects the vendor to accept such changes and act accordingly. 

IHG behoudt zich het recht voor om redelijkerwijs de vereisten van de 

IHG Gedragscode voor Leveranciers bij te werken, te herzien of te 

veranderen. In zo'n geval verwacht IHG dat de leverancier akkoord gaat 

met deze veranderingen en daarnaar handelt. 


