
Aanmeldingformulier aannemers INEOS nv rev 7 dd 11/01/2021 
 

Vul dit formulier VOLLEDIG in en mail het door naar zuid.portier@ineos.com 

Naam aannemer & vennootschapsvorm 
 

 

 

 (1) rsz nr: sociaal zekerheidsnummer voor werknemer met Belgische werkgever, en persoon moet 
geregistreerd zijn via Dimona. 

A1 = geldig document beschikbaar, 2 blz, getekend en gedateerd, voor werknemer waarvan de 

werkgevers in de EU gevestigd is doch niet in België (voorheen E101). 
av = arbeidsvergunning voor niet EU burger 

rnr = registratienummer voor een in België geregistreerde zelfstandige 

Een kopij op A4 van deze documenten wordt afgegeven bij Portier Zuid. 
Een kopij van deze documenten heeft de betrokkene steeds bij zich. 

 

(2) Taalkennis: in elke groep die in elkaars nabijheid en in elkaars zichtveld werken, zal minstens 1 
persoon de taal van elke persoon in de groep machtig zijn EN zal minstens één van volgende talen 

machtig zijn: Nederlands, Engels, Frans of Duits. 

 

(3) De aannemer zal alle personen, die op de terreinen van INEOS komen werken in het kader van de 

overeenkomst die hij heeft met opdrachtgever en/of bouwheer, aanmelden en draagt de volledige 

verantwoordelijkheid dat alle verstrekte gegevens correct zijn. 
Indien onderaannemers zouden gebruikt worden, dan zal aannemer ook de personen werkzaam 

voor onderaannemers aanmelden en garandeert aannemer dat de verstrekte gegevens voor deze 

personen correct zijn. In het kader van eventuele controles van de overheid, zal aannemer op 
eenvoudige vraag de documenten voorleggen die de juistheid van de verstrekte gegevens staven. 

Gezien het belang van deze gegevens, zal aannemer het werk om de aanmelding te maken niet 

uitbesteden en steeds laten uitvoeren door, of onder het toezicht van een in de organisatie van 
aannemer verantwoordelijke persoon. 

 
(4) Limosa registratie voor werknemer waarvan de werkgevers niet in België gevestigd is. Zie 

www.limosa.be  

 

Maatschappelijke zetel  

 

 

Verantwoordelijke persoon voor 
aanmelding & functie (3) 

 

 

Bouwheer 
 

 

 

Opdrachtgever  

 
 

 

Technisch verantwoordelijke 

contactpersoon bij opdrachtgever / 
bouwheer 

 

 

Referentie nr. van overeenkomst of 

opdracht 
 

 

Periode waarvoor personen aangemeld 

worden 

Startdatum: 

Einddatum: 

Aanmelding personen voor INEOS site te Zwijndrecht: 
Persoonsgegevens Gegevens werkgever 

Naam (2) Voornaam geboorte 
datum 

Nationaliteit Naam vennoot-schapsvorm land BTW nr 

 

 

       

Werkregime 

O   dag  (06 -18u ) 

O   continu 24/7  

O   2 ploegen (06-22u) 
 

Nummerplaat 

 

Voertuig vereist :  

Startdatum: 
Einddatum: 

(max. 3 maanden geldig) 

 
O   dag  (06 -18u ) 

O   continu 24/7  

Indien 24/7 Continu, geef 
hiervoor de reden:  

 

 

Verlenging of aanvraag 
nieuw pasje of wijziging info 

 

Document gegevens 

 

rsz nr / A1 / av /  rnr (1) geldigheid-datum Limosa melding ref nr. (4) 

 

Wagentoelating 

Voertuig vereist? 

O   NEE 
O   JA 

Indien JA, geef hiervoor de reden: 

 

Contractbeheerder Ineos/Derde Partij (Enkel personen opgenomen in de GET – lijst ‘verantwoordelijken’ zijn bevoegd aan te melden.) 

Naam:                                                             Tel:  

Firma:                                                             Handtekening: 

Afdelingshoofd Ineos/Derde Partij (Enkel nodig bij aanvraag wagentoelating langer dan 1 werkdag) 

Naam:                                                             Tel:  

Firma:                                                             Handtekening: 

Directielid Ineos/Derde Partij (Enkel nodig bij aanvraag wagentoelating langer dan 1 werkweek) 
Naam:                                                             Tel:  

Firma:                                                             Handtekening: 
 

 

http://www.limosa.be/

