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MANAGEMENTSYSTEEM 
CERTIFICAAT 
Certificaat nr.: 
10000423400-MSC-DNV GL-NLD 

Initiële certificatie datum: 
18 december 2020 

Geldig: 
17 september 2020 – 16 september 2023 

 

 
 
Dit is ter bevestiging dat het managementsysteem van 

Oerlemans Packaging B.V. 
Kleibergsestraat 4, 4265 GB  Genderen, Nederland 

en de locaties zoals vermeld in de appendix bij dit certificaat 
 
 
voldoet aan de eisen gesteld in de Milieumanagementsysteem norm: 

Certificatieschema CO2-reductiemanagement met ISO 14001, versie juli 
2017 Niveau 1 

 

Nummer van het ISO 14001 certificaat:  
206635-2016-AE-NLD-RvA 

 

Dit certificaat is geldig voor de volgende scope: 

Productie (blaasextrusie, printen, wikkelen, snijden, sealen, embossing, snijden, 
converteren, perforeren, ponsen en lamineren) van polyolefine (LDPE, HDPE, LLDPE, 
MDPE, mLLDPE, PP, BOPP, CPP, PA, PET, gemetalliseerde film en papier) 
verpakkingsmaterialen (folies, zakken, vellen, hoezen, rollen, buizen) voor de food- en non-
foodindustrie. 
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APPENDIX BIJ CERTIFICAAT 
 
Oerlemans Packaging B.V. 

De volgende locaties zijn mede gecertificeerd: 
 

 

Naam locatie Adres locatie Scope locatie 

Oerlemans Packaging B.V. Kleibergsestraat 4, 4265 GB  Genderen, 

Nederland 
Production (blow extrusion, printing, 

winding, slitting, sealing, embossing, 

cutting, converting, perforating, punching 

and lamination) of polyolefin (LDPE, 

HDPE, LLDPE, MDPE, mLLDPE, PP, 

BOPP, CPP, PA, PET, metalized film and 

paper) packaging materials (films, bags, 

sheets, sleevings, rolls, tubes) for the food 

and non food industry. 

PerfoN B.V. Entersestraat 16, 7472 AC  Goor 

Nederland 
Production (blow extrusion, printing, 

winding, slitting, sealing, embossing, 

cutting, converting, perforating, punching 

and lamination) of polyolefin (LDPE, 

HDPE, LLDPE, MDPE, mLLDPE, PP, 

BOPP, CPP, PA, PET, metalized film and 

paper) packaging materials (films, bags, 

sheets, sleevings, rolls, tubes) for the food 

and non food industry. 

Flexpak Transparant Verpakkingsindustrie 

B.V. 
Poppenbouwing 37, 4191 NZ  

Geldermalsen Nederland 
De productie, bedrukking, bewerking van 

en handel in flexibele kunststof folies en 

verpakkingen voor de food, non-food, 

farma, groothandel, retail en tuinbouw. 

Oosterwoldense Plastic Industrie B.V. Venekoterweg 11, 8431 HG   Oosterwolde, 

Nederland 
De productie, bedrukking, bewerking van 

en handel in flexibele kunststof folies en 

verpakkingen voor de food, non-food, 

farma, groothandel, retail en tuinbouw. 

Plasthill B.V. Weerlaan 13, 2181 HG  Hillegom, 

Nederland 
De productie, bedrukking, bewerking van 

en handel in flexibele kunststof folies en 

verpakkingen voor de food, non-food, 

farma, groothandel, retail en tuinbouw. 

Fardem Packaging B.V. Nijverheidstraat 55, 1135 KZ   Edam, 

Nederland 
De productie, bedrukking, bewerking van 

en handel in flexibele kunststof folies en 

verpakkingen voor de food, non-food, 

farma, groothandel, retail en tuinbouw. 

 


