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Zakenpartners en Concurrentie Beleid 

 

Indorama Ventures, haar dochterondernemingen en aangesloten maatschappijen nemen onze 

verplichting tot ethisch werken serieus. Indorama Ventures legt zich zelf de hoogste normen van 

productveiligheid, kwaliteit en zakelijke integriteit op als het gaat om onze zakenpartners. We 

hanteren normen en waarden die het wettelijk minimum vereiste overschrijden, omdat integriteit 

een van de meest geprezen kenmerken van ons bedrijf en haar cultuur is. Indorama Ventures wil 

samenwerken met zakenpartners die op een rechtvaardige, eerlijke en sociaal verantwoordelijke 

manier werken. 

 

Net als wij van onze werknemers verwachten dat zij zich gedragen volgens de hoogste ethische en 

wettelijke normen als zij zaken met u doen, verwachten wij van onze zakenpartners dat zij zich 

gedragen op een manier die overeenkomt met deze ethische verwachtingen en verplichtingen in de 

omgang met ons. 

 

Verantwoordelijkheid voor Kennis van en opvolgen van de voorschriften en de wet 

 

Onze normen voor zakenpartners kan samengevat worden in één eenvoudige zin. 

 

“Wij doen zaken op een vrije, rechtvaardige en legale wijze in een omgeving van wederzijds respect.” 

 

Wij doen zaken op een manier die: 

 

• Vrije en rechtvaardige competitie aanhangt 

• Conform de wetgeving is 

• Iedereen respecteert, ongeacht afkomst, kleur, geslacht, religie, leeftijd, herkomst of ander 

wettelijk beschermde status. 

 

Richtlijnen voor plaatsen advertenties 

 

Indorama Ventures heeft een beleid uitgegeven die het plaatsen van advertenties in publicaties 

verbied als deze verzoeken een advertentie te plaatsen voordat de officiële resultaten van een door 

deze publicatie georganiseerde verkiezing bekend zijn gemaakt en waar een bedrijf of bestuurslid 

één van de genomineerden is die strijden om deze prijs.  

Indorama Ventures kan overwegen een advertentie te plaatsen in zulke publicaties als onderdeel van 

een algemene marketing strategie, maar alleen nadat de resultaten van de verkiezing bekend zijn 

gemaakt en dit op geen enkele wijze twijfel kan zaaien dat het plaatsen van de advertentie op welke 

manier dan ook invloed zou hebben op het winnen van de prijs door het bedrijf of bestuurslid. 

 

(a)  We richten ons op het bouwen van een goede verstandhouding met onze leveranciers,  

belanghebbenden en anderen waarmee we zaken doen, gebaseerd op wederzijds 

vertrouwen, begrip en respect. 

 

(b)  Tijdens het zaken doen verwachten we van ons zakenpartners dat ze zakelijke principes 

hanteren die overeenkomen met onze principes. 

 

(c)  Indorama Ventures bedrijven zullen hun werkzaamheden uitvoeren conform de principes 

van eerlijke concurrentie en de geldende regelgeving. 

 

 



 

Wederzijds Respect 

 

Indorama Ventures opereert volgens het beleid van gelijke kansen en een omgeving zonder 

pesterijen. Zakenpartners zullen niet discrimineren op basis van ras, kleur, geslacht, religie, leeftijd, 

afkomst, voorouders, handicap, militaire rang of andere wettelijk beschermde status als het gaat om 

het aannemen van personeel en andere personeel gerelateerde zaken zoals sollicitaties, promoties, 

beloningen, mogelijkheid tot volgen van opleidingen, toegewezen werkzaamheden, salaris, 

privileges, disciplinaire maatregelen en ontslag. 

 

Indorama Ventures streeft naar het in stand houden van een werkomgeving die de waardigheid en 

waarde van ieder individu respecteert en vrij is van pesterijen en discriminatie. Het beleid van 

Indorama Ventures is bedoeld een stap verder te gaan dan wat de wet voorschrijft. 

 

Indorama Ventures heeft de verantwoordelijkheid zeker te stellen dat klanten vertrouwen hebben in 

de veiligheid en kwaliteit van onze producten. Van zakenrelaties wordt verwacht dat zij  goederen en 

diensten verlenen die aan alle kwaliteits,- en veiligheidseisen voldoen zoals onderling afgesproken en 

zoals voorgeschreven door de regering. Alles wat een bedreiging kan vormen voor de veiligheid van 

het product moet direct gemeld worden aan Indorama Ventures. 

 

Product Veiligheid & Kwaliteit 

 

Het is van groot belang dat Indorama Ventures en haar zakenpartners er zeker van zijn dat de 

ingrediënten en producten voldoen aan de veiligheids,- en kwaliteitseisen. We verwachten van onze 

zakenpartners dat zij direct melding maken bij Indorama Ventures als ze zich zorgen maken over de 

veiligheid of kwaliteit van een product. 

 

Werkomstandigheden 

 

We streven naar zakenpartners die een veilige en hygiënische werkomgeving bieden om zo werk 

gerelateerde ongevallen en verwondingen die anders voorkomen hadden kunnen worden, te 

vermijden. Tevens zien wij dit als bevordering van het welzijn van de werknemers. 

 

Wij werken samen met bedrijven die, naast het voldoen aan alle geldende milieueisen, onze 

overtuiging delen wat betreft: verantwoordelijk gebruik van bedrijfsmiddelen; elimineren en 

verminderen van afval; minimaliseren van de carbon footprint; aanbieden van een selectie aan 

natuurlijke, biologische en milieuvriendelijke producten conform de vraag op de markt en 

gastenvoorkeur; en ontwikkelen van voorzieningen die de behoeftes van  het milieu, omgeving en 

het bedrijf bijeen brengen. 

 

Bedrijfsvoering 

 

Indorama Ventures verwacht van haar zakenpartners dat ze integer en volgens de wet handelen in 

het omgaan met gegevens van de concurrentie, eigendomsinformatie en andere intellectuele 

eigendommen, en dat zij voldoen aan de wettelijke eisen op het gebied van eerlijke concurrentie en 

volledige en oprechte marketing. 

 

Intellectuele Eigendommen 

 

Het ongeautoriseerd gebruik door zakenpartners van handelsmerken, service tekens, logos, 

ontwerpen of andere intellectuele eigendommen waar Indorama Ventures de rechten van bezit, is 

verboden. Zakenpartners mogen geen auteursrechtelijk beschermde werken, handelsmerken van het 



bedrijf, domeinnamen of patenten gebruiken, reproduceren, bekijken, aanpassen, downloaden, 

distribueren of op andere wijze kopiëren zonder schriftelijke toestemming. 

 

Bescherming van Bedrijfsinformatie en Vertrouwelijke Informatie 

 

Alle zakelijke partners hebben de verantwoordelijkheid vertrouwelijke bedrijfsinformatie te 

beveiligen en deze informatie alleen voor Indorama Ventures doeleinden te gebruiken. 

Vertrouwelijke bedrijfsinformatie omvat, zonder beperkingen, uitvindingen van het bedrijf, 

handelsgeheimen, bedrijfsplannen en verwachtingen, verkopen, verlies en winst cijfers en 

verwachtingen; nieuwe producten of marketing plannen; klantgegevens en programma’s; ideeën en 

informatie over onderzoek en (product)ontwikkeling; productieprocessen of methodes; 

personeelsinformatie; informatie over potentiële aankopen, desinvesteringen en investeringen; en 

alle andere zaken die door het bedrijf gezien worden, of mogelijk gezien zullen worden, als 

vertrouwelijk. 

 

Van zakenpartners wordt verwacht dat zij hun werkzaamheden op dusdanige wijze regelen dat 

verlies of complicaties voor Indorama Ventures, die zouden kunnen ontstaan door het bekendmaken 

of gebruiken van bedrijfsinformatie of plannen van Indorama Ventures, vermeden worden. 

 

We onderkennen en waarderen de wijd verspreide verscheidenheid aan culturele en politieke 

verschillen in de landen waar onze zakenpartners werkzaam zijn.  Hoewel we erkennen dat de 

plaatselijke wetgeving en gebruiken kunnen vragen om de nodige flexibiliteit van deze normen, 

verwachten we wel van alle zakenpartners dat ze zich vasthouden aan de filosofie en onderliggende 

principes van dit document. 

 

 

 

 

 

 


