
Deze verklaring (“Verklaring”) is opgesteld in overeenstemming met artikel 54 van de Modern Slavery Act van 
2015 van het Verenigd Koninkrijk en beschrijft de stappen die United Rentals, Inc. (“United Rentals”), namens 
zichzelf en haar dochterondernemingen, heeft genomen om ervoor te zorgen dat er zich nergens in onze 
toeleveringsketen en ons bedrijf moderne slavernij en mensenhandel voordoet.

Ons bedrijf   
United Rentals is het grootste verhuurbedrijf van apparatuur ter wereld, met een geïntegreerd netwerk van 
verhuurlocaties in Noord-Amerika en locaties in Europa, Australië en Nieuw-Zeeland. We verhuren apparatuur 
aan een gevarieerd klantenbestand dat bestaat uit bouw- en industriële bedrijven, fabrikanten, nutsbedrijven, 
gemeenten, huiseigenaren en overheidsinstanties. Naast het verhuren van apparatuur, verkopen we nieuwe en 
gebruikte apparatuur, evenals gerelateerde benodigdheden, onderdelen en onderhoud voor aannemers. Het 
hoofdkantoor van United Rentals is gevestigd in Stamford, Connecticut, VS. Onze aandelen zijn genoteerd op 
de NYSE onder het symbool “URI” en onze website is UnitedRentals.com.

Onze beleidslijnen
Bij United Rentals erkennen we dat ethisch en verantwoordelijk handelen niet alleen het juiste is om te doen, 
maar ook de juiste manier is om zaken te doen. Wij tolereren geen enkele vorm van moderne slavernij of 
mensenhandel in enig onderdeel van ons bedrijf. Dit is een belangrijk onderdeel van onze verplichtingen om 
de fundamentele mensenrechten van onze mensen en hun gezinnen te ondersteunen, waaronder het recht 
op eerlijke arbeidsomstandigheden, vrijheid van dwangarbeid en kinderarbeid. We hebben een aantal interne 
waarden, beleidslijnen en procedures om ervoor te zorgen dat we op een legale, ethische en transparante 
manier zaken doen. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het volgende:

• Kernwaarden. Onze kernwaarden richten zich op veiligheid, dienstverlening, respect, diversiteit, 
gelijkwaardigheid en inclusiviteit, duurzaamheid en integriteit. Het is onze cultuur om met absolute integriteit 
te handelen, om een veilige en gezonde omgeving aan onze teamleden te bieden en om iedereen met 
waardigheid en respect te behandelen, zodat elke persoon de kans heeft om succesvol te zijn.  Ons doel 
is om ervoor te zorgen dat onze werknemers en de werknemers van onze zakenpartners te allen tijde met 
respect en waardigheid worden behandeld. Slavernij past niet binnen deze kernwaarden.

• Ethische gedragscode. Onze Ethische gedragscode (“de Code”) definieert het gedrag dat getoond moet 
worden om de kernwaarden van het bedrijf te handhaven, en biedt de fundamentele normen voor alle 
aspecten van onze zakelijke activiteiten. We houden actief toezicht op de interne naleving van onze Code 
door middel van tweejaarlijkse training, die aan alle werknemers, functionarissen en directeuren van United 
Rentals wordt gegeven. De Code dient ook als de externe vertegenwoordiging van de bedrijfscultuur naar 
de klanten, leveranciers en zakenpartners van United Rentals. United Rentals verwacht dat iedereen die 
namens United Rentals werkt zich aan de ethische normen houdt, zoals uiteengezet in de Code. De Code 
vereist specifieke naleving van de letter en geest van alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften 
van de landen en gemeenschappen waar we actief zijn, waaronder het verbod op slavernij. De Code is 
gepubliceerd op de interne en externe websites van het bedrijf.

• De Alertline. United Rentals heeft een gevestigde, vertrouwelijke Alertline die beheerd wordt door een 
derde. De Alertline wordt bemand door getrainde specialisten die 24 uur per dag en zeven dagen per 
week beschikbaar zijn. De Alertline kan online of telefonisch bereikt worden, en er zijn ook vertaaldiensten 
beschikbaar. Elke werknemer, leverancier, zakenpartner of betrokken persoon van United Rentals kan 
vertrouwelijk of anoniem schendingen van de wet of eventuele zorgen, met inbegrip van zorgen met 
betrekking tot elke vorm van moderne slavernij, melden via de Alertline via ethicspoint.com of telefonisch via 
877-435-7874 in Noord-Amerika, 800-300-3917 in Duitsland, 0808-234-3581 in het Verenigd Koninkrijk 
of 0-800-425-4007 in Nederland. Personen moeten, om zorgen te melden in Frankrijk, Nieuw-Zeeland 
of Australië, contact opnemen met de lokale functionaris van personeelszaken op +33 (0)2 32 84 09 19 
(Frankrijk) of +61(0) 439 007 454 (Nieuw-Zeeland of Australië). 1

© 2022 United Rentals, Inc.

|UnitedRentals.com    800.UR.RENTS

Verklaring over moderne 
slavernij en mensenhandel

http://UnitedRentals.com


© 2022 United Rentals, Inc.

|UnitedRentals.com    800.UR.RENTS

• Vergelding is strikt verboden.  Zoals vermeld in de Code tolereert United Rentals geen enkele vorm van 
vergelding. Ons strikte beleid tegen elke vorm van vergelding geeft werknemers, leveranciers en andere 
betrokken personen het vertrouwen dat ze zorgen over slavernij of andere praktijken binnen ons bedrijf of 
onze toeleveringsketen kunnen uiten zonder angst voor vergelding.

Onze leveranciers

Onze toeleveringsketen bestaat uit een mengeling van grote fabrikanten van apparatuur en lokale, kleine 
leveranciers van apparatuur en materialen. De grote fabrikanten van apparatuur bevinden zich in Noord-Amerika 
en de productie van onderdelen en componenten vindt over het algemeen plaats in Noord-Amerika, Europa en 
Azië. Gezien de aard van ons bedrijf beschouwen we de toeleveringsketen van het bedrijf als een minimaal risico 
op blootstelling aan moderne slavernij en mensenhandel. Toch bouwen we, als onderdeel van ons initiatief om 
risico’s te identificeren en te beperken, waar mogelijk langdurige relaties op met onze leveranciers en maken 
we onze verwachtingen op het gebied van zakelijk gedrag duidelijk. We hebben ook een Gedragscode voor 
leveranciers (“Leverancierscode”) gepubliceerd waarin onze verwachtingen voor onze leveranciers worden 
uiteengezet met betrekking tot onder andere hun toewijding aan het beschermen van mensenrechten.

De strategische inkoopafdeling van het bedrijf heeft processen ontwikkeld waarbij leveranciers worden 
gescreend om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan onze verwachtingen op het gebied van zakelijk gedrag. 
We eisen momenteel van onze leveranciers, via een schriftelijke overkoepelende serviceovereenkomst en/of de 
algemene voorwaarden voor inkooporders, dat ze voldoen aan alle toepasselijke wetten, regels, voorschriften, 
orders en normen, waaronder die welke slavernij verbieden, evenals onze Leverancierscode, die slavernij ook 
verbiedt. Leveranciersverificatie en audits worden uitgevoerd indien nodig.

Voortdurende inzet
United Rentals blijft zich inzetten om het bewustzijn van onze werknemers, leveranciers en zakenpartners 
te vergroten en verdere stappen te ondernemen om ervoor te zorgen dat er zich in ons bedrijf en onze 
toeleveringsketen geen enkele vorm van slavernij voordoet. Daarnaast is het bedrijf vastbesloten om regelmatig 
zijn prioriteiten op het gebied van mensenrechten te beoordelen, inclusief die met betrekking tot moderne 
slavernij of mensenhandel, en verwacht van zijn leveranciers en zakenpartners dat zij hetzelfde doen 

Deze verklaring vormt de verklaring van United Rentals over moderne slavernij en mensenhandel voor het 
boekjaar eindigend op 31 december 2021, en is goedgekeurd door de raad van bestuur van United Rentals, Inc. 
op 19 januari 2022.

Matthew J. Flannery
President and Chief Executive Officer
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 1 Voor personen in de Europese Unie: Houd er rekening mee dat, vanwege de Europese wetgeving, de Alertline telefoon- of webdiensten alleen rapportage 
van financiële, boekhoudkundige en auditkwesties toestaan. Om kwesties te melden onder deze Verklaring inzake moderne slavernij, neemt u contact op met 
uw manager, de lokale vertegenwoordiger van personeelszaken, de lokale ombudspersoon (indien van toepassing) of de juridische afdeling. Voor personen in 
Australië of Nieuw-Zeeland: De bepalingen omtrent de Meldingslijn worden beheerst door en moet worden gelezen in samenhang met de lokale wetgeving, 
inclusief, maar niet beperkt tot, voor Australië, de Privacy Act 1988 (Cth), en voor Nieuw-Zeeland de Privacy Act 2020 en andere relevante privacywet- en 
regelgeving. 


