PERSBERICHT
Biest-Houtakker 26-10-2009

DataCenter Infra Solutions B.V. partner van MVO Nederland
DataCenter Infra Solutions is vanaf vandaag officieel aangesloten bij MVO Nederland.
Als partner van MVO Nederland draagt DataCenter Infra Solutions, in hoofdzaak opererend onder de
merknamen DataCenterKoeling™ en ActiefKoeldak™, zowel binnen het bedrijf als extern, actief bij
aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Met de ondertekening van het manifest van MVO Nederland onderschrijft DataCenter Infra Solutions
o.a. de volgende uitgangspunten:
-

Bij alle bedrijfsbeslissingen wordt gestreefd naar een zorgvuldige balans tussen people, planet
en profit;
Wij streven naar een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk;
Wij bevorderen de vitaliteit, inzetbaarheid en ontwikkeling van al of niet eigen en/of
ingehuurde en/of medewerkers van onze klant;
Wij letten bij het inkopen van producten en diensten sterk op sociale en milieu-aspecten;
Wij formuleren periodiek nieuwe MVO-doelen, geven over de vorderingen eerlijke en heldere
informatie en zijn bereid hierover met belanghebbenden in overleg te treden.

DataCenter Infra Solutions heeft de doelstelling maatschappelijk verantwoorde (duurzame) diensten
en producten, die betrekking hebben op de datacenter inrichting en instandhouding, op een
innovatieve wijze tot stand te brengen, en in samenwerking met alle mogelijke partners, voor klanten
te realiseren teneinde aan de bedrijfsdoelstelling te voldoen en daardoor de continuïteit van het MVO
te kunnen continueren. Voor meer informatie zie: www.datacenterkoeling.nl, www.actiefkoeldak.nl en
www.dc-is.nl ofwel www.DataCenterInfraSolutions.nl
DataCenter Infra Solutions ziet het daarnaast als taak haar medewerker(s) deel te laten nemen aan
vrijwilligerswerk en daarnaast ook een grote rol te laten vervullen in een duurzame leefbaarheid
(wonen, leven, zorg, werken en ondernemen) binnen de vestigingsplaats Biest-Houtakker mede als
mogelijk voorbeeld naar andere dorpen.
MVO Nederland is een kennis- en netwerkorganisatie die ondernemers inspireert en stimuleert om
maatschappelijk verantwoord te ondernemen. De organisatie heeft als streven dat alle ondernemers in
ste
ons land MVO als dé standaard gaan beschouwen voor ondernemen in de 21 eeuw.
Meer informatie vindt u op www.mvonederland.nl.
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