
Addendum voor de ethische gedragscode voor 

werknemers in Europa, Australië en Nieuw-Zeeland 

Deze ethische gedragscode (“Code”) heeft geen betrekking op specifieke lokale wet- of 

regelgeving die van toepassing kan zijn in het rechtsgebied waarin u werkzaam bent of waar 

u in dienst bent bij United Rentals buiten de Verenigde Staten. In alle gevallen moet ervoor 

worden gezorgd dat de activiteiten van United Rentals worden afgehandeld in 

overeenstemming met relevante internationale, nationale en lokale wetgeving, beleidslijnen 

en beste praktijken van de branche die van toepassing zijn op het rechtsgebied waarin 

dergelijke zaken worden afgehandeld. Als enig deel van deze Code in strijd is met de lokale 

wet- en regelgeving waar u werkt, zullen dergelijke wet- en regelgeving voorrang hebben 

(prevaleren voor zover de Code strijdig is) en zullen alleen door de toepasselijke wet- en 

regelgeving toegestane onderdelen van toepassing zijn. Waar lokale wetgeving strengere 

eisen oplegt dan deze Code, heeft die toepasselijke wetgeving voorrang boven deze Code. 

Voor zover in deze Code monetaire cijfers in Amerikaanse dollars worden vermeld, is het 

overeenkomstige bedrag in lokale valuta (bijvoorbeeld Euro/€, Sterling/£, Australië/$ of 

Nieuw-Zeeland/$) van toepassing in uw rechtsgebied. 

 
Voor Nederlandse werknemers: 

Contactgegevens Nederlandse HR 

Mevrouw Bontekoe, teamleider HR, +31 (0)168 331 447 (zoals vermeld op pagina 8 en 29) 
 
Voor Belgische werknemers: 

Contactgegevens Belgische HR 

Mevrouw Bontekoe, teamleider HR, +31 (0)168 331 447 (zoals vermeld op pagina 8 en 29) 
 
Voor Britse werknemers: 

Contactgegevens Britse HR 

Mevrouw Bontekoe, teamleider HR, +31 (0)168 331 447 (zoals vermeld op pagina 8 en 29) 
 
Voor Duitse werknemers: 

Contactgegevens Duitse HR 

Ms. Grätz, HR-functionaris, +49 (0) 2362 608 63 85 (zoals vermeld op pagina 8 en 29) 
 
Voor Franse werknemers: 

Contactgegevens Franse HR 

Mevr. Lesueur, Franse HR-functionaris, +33 (0)2 32 84 09 19 (zoals vermeld in pagina 

8 en 29) De Code wordt beheerst door artikel L 1311-1 en volgende van de 

arbeidswetgeving. 

 
Voor werknemers in Australië en Nieuw-Zeeland: 

Contactgegevens HR 

Mevr. van Duuren, General Manager HR +61(0) 439 007 454 (zoals vermeld op pagina 8 en 
29) 
 

De Code wordt beheerst door en moet worden gelezen in samenhang met de lokale wetgeving, 
inclusief, maar niet beperkt tot, voor Australië, de Privacywet 1988 (Cth), en voor Nieuw-
Zeeland de Privacywet 2020 en andere relevante privacywet- en regelgeving. 
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