
DELMO GROEP bestaat uit vier vennootschappen, die elk voor zich maar vanuit dezelfde motivatie aan één en dezelfde 

gezamenlijke missie werken: een handelspartner zijn, die meerwaarde biedt aan haar relaties. Een eerlijke partner 

voor haar klanten, zorgzaam voor haar medewerkers, fair tegenover leveranciers, kortom: betrouwbaar zijn. Alles 

wordt in het werk gesteld om de naam te behouden en te versterken, die zij in de loop van bijna 50 jaren heeft 

opgebouwd: de leverancier die je levert waar je om vraagt. De leverancier waar niet alleen de 'order' telt, maar ook 

de sfeer waarin deze wordt gegeven en verkregen. Dat werkt beter! 
 

Een 'zaak doen' bestaat uit drie gelijkwaardige delen: afspreken, afleveren en afrekenen. Als een van deze achteraf niet 

in orde blijkt te zijn, is er sprake van ontevredenheid, bij klant of bij leverancier. Om een goede gang van zaken bij alle drie de onderdelen te waarborgen wordt aan 

ieder onderdeel een even groot belang gehecht. Om ieder binnen de organisatie en die daar van buitenaf mee te maken heeft dit waardegevoel te laten herkennen is 

een allereerste voorwaarde: een onvoorwaardelijke kwaliteit van de gekochte/geleverde goederen en diensten. Dit uit zich onder andere in faire garantiebepalingen en 

zonodig duidelijke individuele condities. Vervolgens in borging van procedures en het voortdurend verder ontwikkelen daarvan. Tenslotte mogen de betrokken 

zakenpartners elkaar houden aan de gemaakte afspraken. 
 

CONTINUÏTEIT 

Zorg voor voortgang voor klant, medewerker en leverancier door DELMO GROEP is een basis voor vertrouwen. Een praktisch voorbeeld: Na de privatisering van het 

stroomnet is ieders ervaring dat stroom vaker ‘uitvalt’ dan voorheen. Stilstand is altijd kostbaar en met de huidige staat van automatisering is betekent stroomuitval 

direct stilstand voor alle disciplines en vestigingen van DELMO. Dat heeft ons besluiten tot het installeren van een noodstroomaggregaat. Niet alle licht kan branden, 

maar computersystemen en de meest noodzakelijk andere apparatuur kunnen blijven draaien.  
 

KONING KLANT 

Een klant van DELMO GROEP is het eerste van alle elementen binnen ons blikveld. Dit heeft tot gevolg dat we hier ook als zodanig mee om gaan. Kort gezegd betekent 

dit: We doen wat we beloven, én meer! De klant van DELMO moet zich ‘koning Klant’ kunnen voelen. Delmo pretendeert niet alleen de breedst gesorteerde leverancier 

op haar gebied te zijn, maar draagt hiervoor ook structureel zorg. Zij wil daarbij een leverancier zijn, waar de kwaliteit van de geleverde goederen of diensten én van de 

condities nooit een punt van discussie zijn. 
 

MEDEWERKERSBELEID 

De medewerkers van de DELMO GROEP zijn het meest waardevolle kapitaalgoed van de onderneming. Dit mag zich niet alleen uiten in kretologie, maar moet zich ook 

daadwerkelijk bewijzen. Om dit naar de medewerkers te waarborgen mogen zij zich geruggensteund weten op velerlei gebied. Zo is het in de geschiedenis van ons 

bedrijf nimmer voorgekomen dat medewerkers werden ontslagen vanwege verminderde economische omstandigheden, ook al is daar in het verleden wel eens 

aanleiding toe geweest. 
 

LEVERANCIERSBELEID 

Een leverancier van de DELMO GROEP kan zich verzekerd weten van een -in ruime zin- faire handelspartner. Echter, ook een partner die absolute productkwaliteit 

verlangt, voorstander is van een open relatie en prijs niet op de eerste plaats wil zetten. Daardoor zijn relaties met leveranciers veelal langdurig en mede gebaseerd op 

wederzijds vertrouwen. In onze optiek komt dat niet alleen de continuïteit ten goede, maar ook de kwaliteit van processen en geleverde goederen. Wij zijn er trots op 

dat gerenommeerde fabrikanten als bijvoorbeeld Victorinox, K+GWetter en Mainca ons als hun exclusieve partner benoemen. Dat geeft blijkt van hun vertrouwen in 

onze betrouwbaarheid en capaciteiten. 
 

FINANCIEEL BELEID 

De directie van de DELMO GROEP houdt zich verantwoordelijk, inzake continuïteit naar klant, medewerker en leverancier, voor een 'bedrijfseconomisch gezond' 

rendement. Dit om een gezonde financiële basis te waarborgen. 
 

MENS, MILIEU EN MAATSCHAPPIJ 

De basis voor een degelijk beleid is mede gestoeld op christelijke normen en waarden, dus ondernemen met oog voor mens, maatschappij en milieu. Dat maakt dat bij 

de te maken keuzes deze aspecten ruime én realistische aandacht krijgen. Waar mogelijk wordt bijvoorbeeld afgezien van gebruik van milieuschadelijke stoffen en ook 

eenvoudige zaken als onnodig printen en licht tijdig uitschakelen zijn regel en gewoonte. Maatschappelijk verantwoord ondernemen spreekt bij DELMO voor zich, 

inhoudelijk wordt dat verwoord in een dynamische MVO-paragraaf. 


