
 

 
 

 
  
  
  

   

 
 

Zelfverklaring NEN-ISO 26000:2010 
Maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties 

 
Ondergetekenden, de heer Kuipers en de heer De Moor, 
 
Verklaart NEN-ISO 26000:2010, Maatschappelijke Verantwoordelijkheid van Organisaties toe te 
passen bij AnyLinQ B.V. en dit te hebben onderzocht en beoordeeld aan de hand van het proces 
beschreven in NPR 9026+C1:2012. 
 
De organisatie verklaart de principes en richtlijnen van NEN-ISO 26000:2010 toe te passen en te 
borgen dat dit bij voortduring het geval zal zijn. In het kader van deze zelfverklaring wordt dat 
minimaal jaarlijks onderzocht en beoordeeld. 
 
De organisatie geeft met deze zelfverklaring een onderbouwing en uitwerking van de gemaakte 
keuzes ten aanzien van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid op de volgende gebieden. 
 
1. Onderschrijven en toepassen van de zeven principes van MVO. 
2. Identificeren en betrekken van stakeholders. 
3. De zeven MVO-kernthema’s en 37 MVO-onderwerpen. 
4. Integratie van maatschappelijke verantwoordelijkheid binnen de organisatie. 
 
De resultaten van dit onderzoek zijn te vinden op anylinq.com 
 
 
Naam organisatie:   AnyLinQ B.V. 
Locatie:     Leusden en Den Bosch (NL) 
Straat en huisnummer:   Leusderend 6 
Vestigingsplaats:   Leusden (NL) 
 
Handtekeningen: 
 
 
 
 
____________________  ______________________ 
Name:    D. Kuipers   Name:      C.W.R.J. de Moor 
Date:     17 maart 2021  Date:        17 maart 2021 
Location: Den Bosch   Location: Den Bosch 
  



 

 
 

 
  
  
  

   

 
 

Self-declaration NEN-ISO 26000:2010 
Corporate social responsibility 

 

Undersigned, MR Kuipers en MR De Moor, 

Declares that the organization applies NEN-ISO 26000:2010, Guidance on social responsibility for 

AnyLinQ B.V. and has assessed and reviewed this using the process described in NPR 902C1:2012. 

The organization declares that it applies the principles and guidance of NEN ISO26000:2010 and 

assures that this will be the case on a continuing basis. Within the framework of this self-declaration 

the application of NEN-ISO 26000:2010 will be assessed and reviewed on an annually basis. 

Together with this self-declaration the organization provides a justification and elaboration of the 

choices made with regard to its social responsibility in the following areas.  

1. Subscribing to and applying the seven principles of social responsibility 

2. Identifying and engaging stakeholders 

3. The seven social responsibility core subjects and 37 social responsibility issues 

4. Integrations of social responsibility throughout the organization 

The results of the assessment can be found at the company’s website anylinq.com  

 

Name organization:   AnyLinQ B.V. 
Location:    Leusden and Den Bosch (NL) 
Street and building no:   Leusderend 6 
Town:     Leusden (NL) 
 
Signatures: 
 
 
 
 
____________________  ______________________ 
Name:    D. Kuipers   Name:      C.W.R.J. de Moor 
Date:     March 17, 2021  Date:        March 17, 2021 
Location: Den Bosch   Location: Den Bosch 
 


