Quality
Kwaliteitsbeleid van DEJOND nv
Dejond is gekend voor het tijdig leveren van technisch hoogstaande producten en diensten van
uitstekende kwaliteit aan de maakindustrie. Wij willen deze marktpositie behouden en zelfs verder
versterken door voor onze klanten een technische oplossing te bieden via één aanspreekpunt.
Doel is om van een leveranciers/klant relatie te evolueren naar een partnerschap en hierdoor een
duurzame groei van onze toegevoegde waarde te verzekeren.
Wij geloven zeer sterk dat de drijvende kracht hierachter de expertise en kennis van onze
gemotiveerde medewerkers is. Dit, in combinatie met een open communicatie naar onze klanten en
andere stakeholders, zorgt ervoor dat wij innovatieve oplossingen kunnen bieden volgens de gewenste
kwaliteit, op tijd, tegen de juiste prijs en tot volledige tevredenheid van onze klanten. Samen zorgen
we voor een betere toekomst en kiezen we bewust voor maatschappelijk verantwoord ondernemen met
aandacht voor sociale aspecten, veiligheid en milieu.

Quality Policy of DEJOND nv
Dejond is known in the market for on time delivery of high quality and technical outstanding products
and services to the manufacturing industry. We want to retain and even increase our product excellence
by offering to our customer an “out of one hand” solution for their technical problem.
Goal is to evolve from a supplier/customer relation to a partner relation in order to secure a sustainable
growth in added value.
We strongly believe that the only way to achieve this goal is to rely on the experience and knowledge
of our motivated staff. In combination with an open communication with our customers and other
stakeholders, this will lead us to an innovative solution with the required quality, at the right price
and delivered on time providing full customer satisfaction. Together, we ensure a better future and
consciously opt for corporate social entrepreneurship with attention to social aspects, safety and the
environment.
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