
Onze visie 

ECC Couture vindt maatschappelijk verantwoorde productie belangrijk. We zien 
toe op goede arbeidsomstandigheden bij ons in Nederland en in de fabrieken 
waar we onze productie onderbrengen, en werken waar kan met gecontroleerde, 
gecertificeerde materialen en machines. 

In Nederland is op 4 juli 2016 het Convenant 'Duurzame Kleding en 
Textiel' ondertekend door ruim 60 Nederlandse modebedrijven waaronder ECC 
Couture. Het is opgesteld door een brede coalitie van brancheorganisaties, 
vakbonden, kritische organisaties en de rijksoverheid. De partijen willen 
overkoepelende issues als gevaarlijke werkomstandigheden en milieuproblemen 
gezamenlijk aanpakken en transparante informatie aan de consument geven. Met die 
ondertekening conformeren wij ons formeel en publiekelijk. We zien het als een 
belangrijke aanscherping van ons MVO-beleid. 

ECC Couture heeft met het ondertekenen van het convenant de volgende thema’s in 
haar MVO beleid opgenomen, in willekeurige volgorde: discriminatie en gender, 
kinderarbeid, gedwongen arbeid, vrijheid van vakvereniging, leefbaar loon, veiligheid 
en gezondheid werkplek, grondstoffen, watervervuiling en gebruik chemicaliën, water 
en energie en dierenwelzijn.  
Met bedrijfsbezoeken en controles ter plaatse wordt dit gecontroleerd en waar mogelijk 
in samenwerking met de leiding en medewerkers van fabrieken verbeterd. 
Om bovenstaande naar onze leveranciers, onder-leveranciers en agenten vast te 

leggen heeft ECC Couture een Code of Conduct opgesteld voor al haar leveranciers, 

onder-leveranciers en overige zakelijke relaties.   

Productielocaties 

 De kleding van ECC Couture wordt binnen Europa geproduceerd in

Macedonië en Polen.

 De stoffen en fournituren worden besteld in Europa, Turkije en China.

LED verlichting 

 In 2016 is ons bedrijf in Oldenzaal helemaal voorzien van LED verlichting. Dit

leverde een energiebesparing op van 40%.

Afvalscheiding 

 De afvalverwerking bij ECC Couture tussen plastic en papier/karton is 100%

gescheiden.

Digitalisering 



                                                                                                        

 

 Documenten worden zoveel mogelijk digitaal verstuurd, (orderbevestigingen, 

facturen en communicatie met productiebedrijven). 

 Leveranciers wordt gevraagd zoveel mogelijk haar correspondentie digitaal 

aan te leveren.    

 



   
 

 

Our vision 

ECC Couture considers social responsible production important. We ensure 

good working conditions in The Netherlands and in the factories where we 

place our orders, and work where possible with certified materials and 

machines. 

 

 In The Netherlands an Agreement for Garment and Textiles (AGT) was signed on 

July 4 2016 by more  than 60 Dutch fashion companies including ECC Couture. It 

has been drawn by a broad coalition of branch organizations, trade unions, critical 

organizations and the National Government. The parties jointly want to tackle 

overarching issues such as hazardous working conditions and environmental 

problems and provide transparent information to the consumer. By signing this AGT 

we confirm ourselves formally and publicly. We see it as an important tightening of 

our CSR policy. 

   

By signing the AGT, ECC Couture inclosed the following themes in her CSR policy: 

discrimination and gender, child labour, forced labour, freedom of trade union, living 

wage, safety and healthy workplace, raw materials, water pollution and use of 

chemicals, water and energy and animal welfare. 

With audits and company visits we check these themes of the AGT and where 

needed, improve them together with management and employees. 

 

In order to record all above, ECC Couture has drawn up a Code of Conduct for all her 

suppliers, sub-contractors and other business relations.    

 

Production locations 

 Clothing is produced in Macedonia and Poland 

 Fabrics are ordered in Europe, Turkey and China 

 Yarns and buttons are ordered in Europe  



   
 

 

LED-lightning 

 In 2016 is the manufactory in Oldenzaal fully equipped with LED lightning. This 

resulted in an energy saving of 40%. 

Garbage 

 The waste processing at ECC Couture between plastic and paper / Cardboard 

is 100% separated. 

Digitalisation 

 Documents are sent digitally (order confirmations, invoices and 

communications to production companies). 

 Suppliers are asked to deliver their correspondence digitally. 


