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AL G EM E EN

In dit document staan de organisatiegrenzen weergegeven van COLDMIX BV (hierna te noemen COLDMIX) ten
behoeve van de (her)certificering voor de CO2 prestatieladder v3.0. De organisatiegrenzen ten behoeve van de CO2
prestatieladder zijn alleen die activiteiten die direct onder de juridische entiteit COLDMIX vallen.
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CO L DM I X B V

COLDMIX is een dochteronderneming van het Duits/Oostenrijkse Bitunova GmbH. COLDMIX houdt zich voornamelijk
bezig met de onderhoud van wegdekoppervlakken in de openbare ruimte, feitelijk een specialisme binnen de
wegenbouw gericht op en in stand houding en preventief onderhoud. COLDMIX opereert alleen in Nederland en heeft
verder geen deelnemingen.
COLDMIX heeft geen eigen kantoor en/of opslagruimte voor materieel en materiaal. Zij huurt hiervoor in de regio
Limburg op verschillende plaatsen fysieke ruimte. Het organogram van COLDMIX is beschikbaar bij de CO2 manager
van COLDMIX.
COLDMIX is een relatief kleine organisatie met een jaaromzet van circa 3 tot 4 mln €. De organisatie bestaat uit een
directeur, deeltijd financiële administratie en de buitenmedewerkers die de twee verwerkingsunit ten behoeve van
het niche-product emulsieasfaltbeton bedienen.
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AC A N A L YS E

Conform de eisen van de CO2 prestatieladder v3.0 is er een analyse uitgevoerd van de leveranciers van COLDMIX.
Daarbij geldt dat er tussen de A-aanbieders (aanbieders die samen 80% van de inkoopwaarde vertegenwoordigen) er
geen C (Concern) -aanbieders zich mogen bevinden. Dit om te voorkomen dat een opdracht gewonnen met CO2
gunningvoordeel wordt uitbesteed aan een zusterbedrijf die zich niet hoeft te houden aan de criteria van de CO2
prestatieladder.
Uit de AC Analyse blijkt dat slecht enkele Bitunova onderdelen in het A-leveranciers overzicht voorkomen. Het
betreffen dan enkel buitenlandse entiteiten. Er is in deze situatie geen directe zeggenschapsrelatie tussen deze
entiteiten en COLDMIX. Derhalve zijn deze entiteiten geen onderdeel van de organisatiegrenzen van COLMDIX.
Opmerking:
de AC Analyse van COLDMIX is beschikbaar bij de CO2 manager.
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B A SI S B E DR I JF SG E G EV E N S

De basis bedrijfsgegevens van COLDMIX:

•
•

•
•
•

Naam: COLDMIX BV
Bezoek-correspondentieadres:
Schipperswal 19
6041 TC ROERMOND
Telefoon:
+31 (0)475 51 80 47
E-mail:
info@coldmix.nl
Web-pagina:
www.coldmix.nl

De directie van COLDMIX is onder leiding van de heer K. Brouns.
Het CO2 management van COLDMIX ligt bij TPA Nederland, dit onder leiding van de heer A. Kneepkens.
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