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AGP eGlass, is een divisie van AGP Group die zich richt op de ontwikkeling en massaproductie van 
autoglas met een hoge toegevoegde waarde. AGP eGlass is een wereldleider op het gebied van 
beglazingsinnovatie voor de auto-industrie met wereldwijde aanwezigheid 

Onze missie is om betere elektrische en autonome voertuigen mogelijk te maken door middel van 
betaalbare innovaties. We willen de toekomst vormgeven met duurzame mobiliteit die de wereld 
properder, veiliger en aangenamer maakt en altijd toegevoegde waarde creëert voor onze stakeholders. 

 
Als AGP eGlass ondernemen we dat: 

 
1. We zetten ons in om te zorgen voor naleving van de kwaliteitsdoelstellingen die zijn vermeld in onze 

wereldwijde strategie, en garanderen dat aan de verwachtingen van onze klanten en 
belanghebbenden wordt voldaan. 
 

2. We zijn toegewijd aan het bevorderen van een wereldwijde cultuur van uitmuntendheid in 
kwaliteitsmanagement op basis van de richtlijnen van onze leiders en organisatiewaarden: Obsessie 
voor de Klant, Droom Groot, Oprichters Mentaliteit en Verdienstelijkheid. 
 

3. We zijn toegewijd om producten te leveren met een hoge toegevoegde waarde, innovatieviteit en 
state-of-art technologieën, die zich aanpassen aan en voldoen aan de behoeften en eisen van onze 
klanten; evenals alle toepasselijke wettelijke vereisten en normen vastgelegd in ons 
kwaliteitsmanagement systeem. 
 

4. We zijn toegewijd aan het continu verbeteren van de kwaliteit van onze producten, processen en 
kwaliteitsmanagementsysteem door de actieve deelname van het topmanagement en medewerkers 
op alle niveaus van de organisatie. 
 

5. We engageren ons om de communicatie van ons Bedrijfskwaliteitsbeleid naar onze medewerkers en 
belanghebbenden te garanderen, en ervoor te zorgen dat het op alle niveaus van het bedrijf duidelijk 
en openlijk wordt begrepen. 

 
Bij AGP eGlass verbinden we ons vrijwillig, om de effectiviteit van het kwaliteitsmanagement systeem te 
implementeren, te beoordelen, te onderhouden en continu te verbeteren, en ervoor te zorgen dat elke 
vorm van kwaliteits inbreuk dagelijks de juiste aandacht krijgt. Zo draagt ieder van ons bij aan ons 
kwaliteitssysteem. 
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