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Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents 
are, individually and collectively, referred to in this clause as 'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, 
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Hiermede wordt verklaard dat het managementsysteem van:

INEOS N.V.
Nieuwe Weg 1, 2070 Zwijndrecht, België

door Lloyd's Register is goedgekeurd voor de volgende norm(en):

ISO 14001:2015
Goedkeuringsnummer: ISO 14001 – 00030414

Dit certificaat is alleen geldig in samenhang met het certificaataanhangsel met hetzelfde nummer, waarop de van toepassing zijnde 
locaties met betrekking tot deze goedkeuring vermeld zijn.

Dit certificaat is geldig voor de volgende scope:

De productie van Ethyleenoxide, Glycolen, Glycolethers, Ethylideennorborneen, Solventen, Alkoxilaten en nutsvoorzieningen op de
Site in Zwijndrecht evenals de behandeling van deze producten met het oog op verzending ervan naar de gebruikers.
Het inzamelen, tijdelijk opslaan en (laten) afvoeren van afvalstoffen en afvalwater van productie-eenheden en ondersteunende 
diensten van zowel INEOS als de Derde Partijen die op de site actief zijn.
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Certificaataanhangsel

            

Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents 
are, individually and collectively, referred to in this clause as 'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, 
damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant Lloyd's 
Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.
Issued by: Lloyd's Register EMEA, Jan Van Gentstraat 7 (bus 202) 2000 Antwerp Belgium for and on behalf of: Lloyd's Register Quality Assurance Limited, 1 Trinity Park, 
Bickenhill Lane, Birmingham B37 7ES, United Kingdom
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Locatie Activiteiten

INEOS N.V.
Nieuwe Weg 1, 2070 Zwijndrecht, België

ISO 14001:2015
De productie van Ethyleenoxide, Glycolen, Glycolethers, 
Ethylideennorborneen, Solventen, Alkoxilaten en 
nutsvoorzieningen op de Site in Zwijndrecht evenals de 
behandeling van deze producten met het oog op 
verzending ervan naar de gebruikers.
Het inzamelen, tijdelijk opslaan en (laten) afvoeren van 
afvalstoffen en afvalwater van productie-eenheden en 
ondersteunende diensten van zowel INEOS als de Derde
Partijen die op de site actief zijn.

INEOS C2T N.V.
Nieuwe Weg 1, 2070 Zwijndrecht, België

ISO 14001:2015
De behandeling van ethyleen met het oog op verzending 
ervan naar de gebruikers.

INEOS Oxide Utilities N.V.
Nieuwe Weg 1, 2070 Zwijndrecht, België

ISO 14001:2015
De productie nutsvoorzieningen op de Site in Zwijndrecht 
evenals de distributie ervan naar de gebruikers van zowel
INEOS als de Derde Partijen die op de site actief zijn.

 

 


