
 

 

 

Ootmarsum, 3 juli 2021 

 

Beleidsverklaring:  Kwaliteit-, Arbo- & Milieubeleid 

 
Agro-NRG B.V. is opgericht in 2009 en is een lokale marktleider gespecialiseerd in het leveren en 

installeren van, voornamelijk op het dak gemonteerde, zon PV-systemen. Dit met als doel om bij te 

dragen aan een duurzame bedrijfsvoering en leefomgeving. Hoewel Agro-NRG B.V. een sterke 

achtergrond heeft in de agrarische sector, bedienen we momenteel een breed scala aan MKB-

bedrijven. Home-NRG is in 2013 als apart handelsmerk opgericht en is actief als B2B groothandel in 

zon PV-systemen en aanverwante artikelen. Het levert voornamelijk aan installatie- en solarbedrijven 

die actief zijn in de residentiële industrie. Naast haar groothandelsactiviteiten begeleidt Home-NRG 

haar klanten bij het ontwerpen, ontwikkelen en realiseren van zon PV-systemen.  

Agro-NRG B.V. en Home-NRG hebben een sterke positie en een trouwe klantenkring in, voornamelijk, 

Oost-Nederland. De verkoop wordt hier echter niet tot beperkt, er wordt door heel Nederland 

verkocht en geïnstalleerd. 

 

Onze missie vormt de basis voor de strategie en het kwaliteits-, veiligheids- en milieubeleid, van 

waaruit Agro-NRG B.V. en Home NRG streven naar tevreden klanten, een prettige en veilige 

werkomgeving voor haar medewerkers en een duurzame ontwikkeling van de organisatie in de 

maatschappij.  

 

Vanuit het beleid worden lange en korte termijn doelstellingen bepaald en gefaseerd in de organisatie 

ingevoerd om daarmee te voldoen aan de ISO 9001;2015 en 14001;2015 norm. 

Binnen de norm van ISO 9001;2015 zijn 8.3.2 t/m 8.3.6 niet van toepassing verklaard. 

 

De directie voelt zich verantwoordelijk om voortdurend: 

• Te streven naar efficiënte, technologische kennis en rendabele bedrijfsvoering; 

• Kwalitatief hoogwaardige producten en diensten te leveren; 

• Een actief veiligheids- en milieubeleid te voeren; 

• Medewerkers te motiveren en stimuleren in hun ontwikkeling; 

• Te werken aan het verminderen van de milieubelasting; 

• Leveranciers te motiveren te voldoen aan de kwaliteits-, veiligheids- en milieunormen; 

• De geldende wet- en regelgeving te respecteren en na te leven. 

 

Door het voortdurend uitdragen van ons beleid ten aanzien van kwaliteit, veiligheid en milieu en het 

vroegtijdig reageren op ontwikkelingen, streven wij naar continue verbetering van onze prestaties. 

Continue ontwikkeling en verbetering zien wij als een verantwoordelijkheid van iedere medewerker. 

 

Robert ter Horst 

Directeur/Eigenaar 


