
Handelsvoorwaarden Due Diligence beleid

Cookson Drijfhout B.V. (handelend onder de naam Drijfhout) neemt Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen (MVO) en naleving van de OECD gold chain due diligence serieus en beschouwt 
dit als een belangrijk onderdeel van haar bedrijfsactiviteiten. 

Als onderdeel van de Heimerle + Meule Group zijn wij van mening dat de beste manier om aan 
onze verplichtingen te voldoen is: 
1. Een Gecertificeerd lid te zijn van de Responsible Jewellery Council en de gedragscodes 

in te voeren die gedownload kunnen worden vanaf www.responsiblejewellerycouncil.com.
2. Actief mee te werken aan de toepassing van OESD principes op de Nederlandse markt. 
3. Ervoor te zorgen dat elk product dat voor recycling wordt aangeleverd op een 

verantwoordelijke manier wordt verwerkt.
4. Dat producten inclusief diamanten op de juiste manier worden verhandeld en beschreven.

Dit beleid kan als volgt worden samengevat. 
Elk gekocht goud of gouden product zal in overeenstemming zijn met de geldende wetgeving en 
erkende internationale normen. Deze activiteit zal niet bewust, direct of indirect, acties 
ondersteunen die geacht worden schadelijk te zijn voor het milieu, de mensenrechten, conflicten 
ondersteunen, helpen bij fraude van welke aard dan ook of enige activiteit die algemeen als 
onaanvaardbaar wordt erkend. 

Onze aankopen van goud of goudproducten omvatten passende maatregelen om de 
duurzaamheid van goud te ondersteunen. Door de hoeveelheid materiaal die kan worden 
gerecycled te maximaliseren in overeenstemming met lokale en internationale wet- en 
regelgeving, zal deze handel niet willens en wetens, direct of indirect schade toebrengen aan het 
milieu, de mensenrechten, illegale activiteiten ondersteunen of enige andere activiteit die 
algemeen als onaanvaardbaar wordt erkend. 

Het management en de medewerkers nemen de verantwoordelijkheid voor de invoering van dit 
beleid en deze intenties via de volgende acties. 

a) Ervoor te zorgen dat de juiste due diligence wordt uitgevoerd en gedocumenteerd die 
onze leveranciers en klanten identificeren en verifiëren door het juiste papierwerk in te vullen. 

b) Dat elk gekocht product wordt gecontroleerd om ervoor te zorgen dat aan alle relevante 
normen of aanbevelingen wordt voldaan. Bijvoorbeeld dat diamanten worden gekocht en 
verkocht inclusief de juiste garanties zoals gedefinieerd door de World Diamond Council. 

c) Dat we gedocumenteerd bewijs hebben dat het raffineren van materialen die door onszelf
zijn geleverd, wordt uitgevoerd door bedrijven die voldoen aan de vereiste normen en geschikt en
gecertificeerd zijn voor dat werk. 

d) Ervoor te zorgen dat we bewijs hebben dat het feit ondersteunt dat elke aankoop van op 
edelmetaal gebaseerde of bevattende producten van welke aard dan ook afkomstig is van 
leveranciers die voldoen aan ons beleid. 

e) Dat werknemers zijn opgeleid, bevoegd en ondersteund bij acties om aan het 
bovenstaande beleid te voldoen. 

f) Dat waar redelijkerwijs mogelijk is het bovenstaande beleid zal worden toegepast op alle 
te verhandelen producten. 
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