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Living Chemistry.

Een bericht
van Mark

Zakenpartners van Chemours,
Bij Chemours erkennen we dat we in een wereld leven die om meer vraagt.
Onze klanten vragen om innovatie, onze investeerders eisen winst, onze
gemeenschappen vragen om verantwoorde operaties en de samenleving
vraagt om oplossingen voor problemen die de wereld teisteren.
Als reactie daarop herbedenken bedenken we opnieuw wat een
chemiebedrijf kan zijn: een bedrijf dat gericht is op de toekomst en resoluut
verankerd is in onze vijf bedrijfswaarden:
• We zijn Klantgericht.
• We werken met Verfrissende eenvoud.
• We omarmen Collectief Ondernemerschap.
• We worden, gedeeltelijk, gedefinieerd door onze Veiligheidsobsessie.
• We houden onvoorwaardelijk vast aan onze Onwrikbare Integriteit.
Deze waarden vormen de basis voor elke beslissing die we nemen, elk
initiatief dat we ondernemen en elke kans die we nastreven (of niet). Ze
maken deel uit van wat ons uniek Chemours maakt. Ze strekken zich uit
tot de relaties die we onderhouden met bedrijven zoals de uwe en u ziet ze
duidelijk weerspiegeld in onze gedragscode voor leveranciers.
We verwachten van u, als onze leverancier, dat u de normen die in deze
code zijn uiteengezet, ondersteunt, omarmt en uitvoert, welke gebaseerd
zijn op de tien principes van het Global Compact-initiatief van de Verenigde
Naties en de Responsible Care®-programma van de wereldwijde chemische
industrie.
Ik raad u aan om onze leverancierscode te lezen, zodat u duidelijk weet hoe
u zaken met ons kunt doen. Het komt allemaal hierop neer: Bij Chemours
doen we wat goed is voor klanten, collega's en gemeenschappen — Altijd, En
dat is wat we van u vragen en dat u van uw leveranciers moet vragen. Op die
manier kunnen we werkelijk partners zijn in het verbeteren van het leven van
mensen wereldwijd door middel van de kracht van chemie.

Mark E. Newman
President en Chief Executive Officer
The Chemours Company
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Ons doel

Chemours helpt bij het creëren
van een kleurrijkere, capabelere
en schonere wereld door middel
van de kracht van chemie.

Kleurrijk
De alledaagse wereld helderder
en levendiger maken met onze
vooruitgang in Titanium Technologies

Capabel
Processen efficiënter en productiever
maken

Schooner
Oplossingen bieden die een positieve
impact hebben op het leven van mensen
en zo min mogelijk impact hebben op
onze planeet
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Waarden
creëren de
chemie van
Chemours

Chemie drijft ons bedrijf, maar waarden zijn wat ons leiden. Onze waarden
zijn eenvoudig maar krachtig en onze focus op het leveren van efficiëntie en
resultaten voor onze klanten overschaduwt nooit onze toewijding aan ethisch
gedrag bij alles wat we doen. We verwachten van onze leveranciers dat ze
bekend zijn met onze waarden en ze ook naleven. Als we allen doen wat goed
is voor onze mensen, partners, aandeelhouders en gemeenschappen, zal
succes volgen.

Klantgericht
Stimuleer hun groei, en de onze, door hun behoeften te begrijpen
en langdurige relaties op te bouwen.

Verfrissende eenvoud
Verminder complexiteit, investeer in wat belangrijk is en boek
sneller resultaten.

Collectief ondernemerschap
Gedraag u alsof u de eigenaar van het bedrijf bent, terwijl u de
kracht van inclusie en teamwerk omarmt.

Veiligheidsobsessie
Leef volgens onze vaste overtuiging dat een veilige werkplek een
winstgevende werkplek is.

Onwrikbare integriteit
Doe steeds wat goed is voor klanten, collega's en
gemeenschappen.
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Onze inzet voor
maatschappelijk verantwoord
ondernemen
Onze wereld vereist meer dan effectieve en geavanceerde chemie
die essentiële technologieën zoals transport, communicatie, stroom
en elektronica mogelijk maakt. Het vereist dat we deze essentiële
technologieën tegen lagere kosten leveren aan onze gedeelde planeet.
De duizenden van ons bij Chemours voldoen, in samenwerking met onze

"We zijn toegewijd om
bedrijfsverantwoordelijkheid heid te
verankeren in elk
aspect van onze manier
van werken, waardoor
het een integraal
onderdeel wordt van
de Chemours-cultuur."

klanten, leveranciers en belanghebbenden in de hele waardeketen, aan
de eisen van de wereld. We werken samen met hen om onze portfolio van
innovatieve producten te benutten en uit te breiden. Samen bevorderen
we verantwoorde chemie en verankeren we het in de manier waarop we
zakendoen en de manier waarop we groeien.
We hebben in 2018 een publieke belofte gedaan om verantwoorde
chemie tot leven te brengen toen we onze aanpak voor maatschappelijk
verantwoord ondernemen introduceerden. We beloofden ook om onszelf
verantwoordelijk te houden door middel van 10 ambitieuze doelen die we
tegen 2030 willen bereiken.
Vanaf het moment dat we deze verbintenis lanceerden, begonnen we
de planning te maken die nodig was om onze verbintenis om te zetten in
actie. We verweven onze toewijding aan maatschappelijk verantwoord
ondernemen en doelen voor 2030 in de manier waarop we zakendoen en
breiden hun bereik uit naar onze partners en belanghebbenden in onze hele
waardeketen.
Elk jaar brengen we verslag uit over onze voortgang in ons rapport over
maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hierin duiken we dieper in in
elk van onze doelen voor 2030, waarbij we de benchmarks die we hebben
vastgesteld, de ondersteunende infrastructuur die we hebben gebouwd
en de acties die we hebben ondernomen om deze doelen te bereiken,
benadrukken. Voor meer informatie nodigen wij u uit om ons rapport te

Sheryl Telford

downloaden en te lezen.

Chief Sustainability Officer
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Ethische
praktijken

De gezondheid van ons bedrijf en van onze leveranciers rust op een stevig
fundament van ethisch gedrag. Chemours zet zich in om onze zakelijke
aangelegenheden met onwrikbare integriteit uit te voeren. We doen altijd wat
goed is voor klanten, collega's en gemeenschappen
We promoten een cultuur waar men zich kan uitspreken en die geen vergelding
tolereert. Leveranciers moeten zich uitspreken en aan Chemours melden als
ze op de hoogte zijn of een vermoeden hebben van onethisch of onwettig
gedrag dat gevolgen of impact hebben op ons bedrijf. De Ethiek-hotline van
Chemours is 24 uur per dag beschikbaar om een probleem te melden of een
vraag te stellen.

Naleving van wetten
Waar we ook werken, Chemours volgt alle toepasselijke wetten, regels en
voorschriften, ook al zijn deze complex en aan verandering onderhevig. Dit
geldt ook wanneer de wetten van land tot land verschillen. We verwachten van
onze leveranciers dat zij hetzelfde doen en hun uiterste best doen om deze
normen samen met hun leveranciers te implementeren.
Richtlijnen voor leveranciers
• Bij het omgaan met of handelen namens Chemours moeten leveranciers
zich houden aan alle toepasselijke antitrust- en concurrentie- of
handelscontrolewetten in landen waar activiteiten worden uitgevoerd.
• Onze leveranciers moeten zich houden aan de handelswetten van de
Verenigde Staten en alle landen waar ze actief zijn, waaronder, maar niet
beperkt tot, wetten en voorschriften met betrekking tot:
• De import of export van goederen, diensten of technologie.
• Overheidslicenties of andere goedkeuringen die vereist zijn om
transacties uit te voeren.
• Sancties die transacties met specifieke landen, bedrijven of personen
verbieden.
• Productclassificatie, waardering, etikettering en transport.
• Conflictmineralen.

Anti-corruptie
De toewijding van Chemours aan onwrikbare integriteit betekent dat we
allemaal een rol spelen in de inspanningen om wereldwijd omkoping en corruptie
uit te bannen. We volgen de anti-omkopings- en anti-corruptiewetten strikt op
en verwachten dat onze leveranciers hetzelfde doen.
Richtlijnen voor leveranciers
• Onze leveranciers moeten corruptie tegengaan en handelen in
overeenstemming met alle wetten met betrekking tot omkoping, waaronder
de Foreign Corrupt Practices Act, en alle andere toepasselijke lokale wetten.
• Onze leveranciers mogen zich niet inlaten met enige vorm van omkoping of
afpersing om namens Chemours een zakelijk voordeel te behalen, waaronder
faciliterende betalingen.
• Onze leveranciers mogen geen illegale of ongepaste middelen gebruiken
om orders binnen te halen of een voorkeursbehandeling van Chemours
te krijgen. Dit omvat het ongepast garanderen van een gunstige belastingof douanebehandeling, het ontvangen van vergunningen of wettelijke
goedkeuringen, of het omzeilen van wet- of regelgeving.
Gedragscode voor leveranciers van Chemours | Living Integrity . Living Chemistry.[/

7

Ethische
praktijken

• Chemours raadt het geven of ontvangen van geschenken af en beperkt
de waarde van geschenken die werknemers kunnen ontvangen aanzienlijk.
• D
 ocumenten van leveranciers die aan Chemours worden verstrekt,
moeten de waarde en aard van alle transacties nauwkeurig weergeven.
• A
 lle zakelijke en commerciële transacties worden transparant uitgevoerd
en nauwkeurig vastgelegd in de boeken en records van de leverancier.
Er mag geen sprake zijn van daadwerkelijke of poging tot deelname aan het
witwassen van geld.

Bescherming van informatie en eigendom

"Als we doen
wat goed is voor
onze klanten,
aandeelhouders en
gemeenschappen,
zijn we ervan
overtuigd dat
succes zal volgen."

Bij Chemours gaan we zorgvuldig om met de gegevens van onze werknemers,
klanten, leveranciers en derden volgens de wet, het privacybeleid van
Chemours en onze verplichtingen ten opzichte van onze partners en klanten.
Het is onze verantwoordelijkheid om alle soorten gegevens op een veilige en
gepaste manier te behandelen en alle voorzorgsmaatregelen te nemen om
deze veilig te houden. We eisen van leveranciers dat ze onze informatie en
eigendommen op dezelfde manier behandelen.
Richtlijnen voor leveranciers
• Leveranciers moeten voldoende maatregelen nemen om handelsgeheimen
of vertrouwelijke informatie die tijdens zakelijke transacties worden verstrekt,
te beschermen.
• L
 everanciers moeten alle relevante regelgeving inzake gegevensprivacy
naleven.
• L
 everanciers moeten alle toepasselijke gegevensbeschermingswetten
naleven om persoonlijke informatie beschermen en moeten passende
gegevensbeschermingsovereenkomsten aangaan en persoonlijk
identificeerbare informatie behandelen in overeenstemming met de vereisten
van die overeenkomsten.
• I nformatie mag uitsluitend worden verstrekt aan de werknemers van
leveranciers op een basis van 'noodzaak om te weten', in overeenstemming
met de doeleinden die zijn uiteengezet in het privacybeleid van Chemours
en de privacyovereenkomsten en protocollen voor de bescherming van
handelsgeheimen.
• D
 ocumenten die vertrouwelijke informatie bevatten die de leveranciers
niet langer nodig hebben om namens Chemours zaken te doen, moeten
ofwel worden teruggestuurd naar Chemours of vernietigd worden in
overeenstemming met de instructies van Chemours.
• L
 everanciers moeten ervoor zorgen dat ze over de vereiste goedkeuringen
beschikken voordat ze een externe uitnodiging accepteren om expertise of
informatie van Chemours te delen.

Dave Shelton
Senior Vice President,

• E
 r mag geen vertrouwelijke informatie in het bezit van de leveranciers met
betrekking tot Chemours worden gebruikt om handel met voorkennis uit te
voeren of te ondersteunen.

algemeen adviseur en
bedrijfssecretaris
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Arbeids-,
veiligheidsen kwaliteitspraktijken

Chemours ondersteunt onze toewijding aan onze gemeenschappen met een
even sterke inzet voor eerlijke arbeidspraktijken en een uiterste plicht om
de hoogste normen van mensenrechten te handhaven. Wij zijn van mening
dat alle verwondingen en beroepsziekten te voorkomen zijn en streven
ernaar om nul verwondingen op de werkplek te hebben. Chemours en zijn
leveranciers zullen gedragsnormen afdwingen om ervoor te zorgen dat elke
werknemer zelfverzekerd is en zich veilig voelt in een open en vertrouwde
omgeving. Samen met onze zakenpartners bouwen we aan een cultuur
waarin alle mensen betrokken zijn, en verschillen een bron van kracht en
reden tot viering zijn.

Mensenrechten
Chemours is toegewijd aan de bescherming en bevordering van
mensenrechten, waar we ook actief zijn en verwachten van onze
leveranciers dat ze hetzelfde doen. Chemours houdt zich aan internationale
normen, zoals de verdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie
(IAO), de VN-verklaring van de rechten van de mens, de VN-richtlijnen
voor bedrijven en mensenrechten, de Organisatie voor Economische
Samenwerking en Ontwikkeling en de International Bill of Human Rights.
Chemours tolereert geen kinder- of dwangarbeid, slavernij of mensenhandel
in onze wereldwijde activiteiten en faciliteiten, inclusief die van onze
leveranciers, of in de activiteiten van onze leveranciers.
Richtlijnen voor leveranciers
• Leveranciers moeten zich houden aan alle toepasselijke internationale en
nationale arbeidswetten.
• De totale werkuren moeten in overeenstemming zijn met en consistent zijn
met de verwachtingen van Chemours en binnen de toegestane limiet onder
de toepasselijke wetgeving.
• Leveranciers moeten voldoen aan de wettelijke minimumloonwet- en
regelgeving en overuren moeten worden betaald tegen de wettelijk
verplichte premie.
• Al het werk moet vrijwillig zijn en de lokale regelgeving met betrekking tot
tijdregistratie en betaling moet worden nageleefd.
• In geen enkel geval wordt kinderarbeid, dwangarbeid, slavernij of
mensenhandel getolereerd.
• Leveranciers moeten hun werknemers en management trainen in verband
met mensenhandel, moderne slavernij en kinderarbeid.
• Leveranciers moeten ervoor zorgen dat hun werknemers geen vergelding
zullen ondergaan voor het melden of uiten van bezorgdheid over de
werkgelegenheid, moeten werknemers een vertrouwelijke manier bieden
om hun bezorgdheid te uiten en moeten een duidelijk dossier bijhouden van
klachten van werknemers.
• Van leveranciers wordt verwacht dat zij de vrijheid van vereniging van hun
werknemers respecteren en het recht op collectieve onderhandelingen
erkennen.
Gedragscode voor leveranciers van Chemours | Living Integrity.[/ Living Chemistry .
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Arbeids-,
veiligheidsen kwaliteitspraktijken

Gezondheid, veiligheid en kwaliteit
Chemours wilt een cultuur creëren waarin zowel fysieke als psychologische
veiligheid voorop staat. Daarom is veiligheidsobsessie een van onze
vijf bedrijfswaarden. We verwachten van onze leveranciers dat ze hun
werknemers een veilige werkplek bieden in overeenstemming met alle
toepasselijke wet- en regelgeving, en dat ze er alles aan doen om elke dag
zowel fysieke als psychologische gezondheid en veiligheid te bevorderen.
Richtlijnen voor leveranciers
• V
 an leveranciers wordt verwacht dat zij hun werknemers een veilige en
gezonde werkplek bieden in overeenstemming met alle toepasselijke weten regelgeving.

"We hebben een
hoge standaard van
integriteit gesteld
voor elke beslissing
met betrekking
tot onze meest
waardevolle activa:
onze mensen."

• L
 everanciers moeten hun werknemers op gepaste wijze communiceren
en trainen over mogelijke gevaren op de werkplek, gevaarlijke materialen
en over het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.
• L
 everanciers mogen geen vergeldingsacties ondernemen tegen
werknemers die hun bezorgdheid over de veiligheid uiten.
• V
 an leveranciers wordt verwacht dat ze een gezondheids- en
veiligheidsprogramma hebben waarin doelen op het gebied van veiligheid
worden vastgesteld en gemeten.
• L
 everanciers moeten bereid zijn om hun veiligheidsprestaties en/of
veiligheidscertificeringen op verzoek met Chemours te delen.
• L
 everanciers moeten producten en diensten aan Chemours leveren die
voldoen aan alle toepasselijke veiligheidsnormen en het veilige gebruik en
de veilige verwijdering van hun producten bevorderen.
• Leveranciers moeten veiligheidsinformatiebladen verstrekken met alle
noodzakelijke productveiligheidsinformatie voor alle gevaarlijke stoffen.
• L
 everanciers moeten aanvaardbare kwaliteitsnormen handhaven,
kwaliteitspraktijken integreren die noodzakelijk zijn om de levering van
een product te garanderen dat aan de contractvereisten voldoet of
deze overtreft, en bereid zijn om externe kwaliteitscertificeringen met
Chemours te delen.
• L
 everanciers moeten eventuele zorgen over product- of procesveiligheid
onmiddellijk aan Chemours melden.

Ed Sparks
Voorzitter, Chemours

• L
 everanciers moeten hun werknemers en het grote publiek beschermen
tegen gevaren die inherent zijn aan hun processen en producten en tijdens
de productie en het transport van hun producten.

Titanium Technologies en
Chemical Solutions
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Arbeids-,
veiligheidsen kwaliteitspraktijken

Inclusie en diversiteit
Chemours gelooft in de kracht van inclusie en diversiteit om de beste
ideeën, oplossingen en innovaties te produceren die nodig zijn om
competitief te blijven en heeft ambitieuze doelen gesteld om de diversiteit
van ons personeelsbestand te vergroten. We erkennen ook de waarde van
het gebruik van een divers leveranciersbestand, één die de wereldwijde
gemeenschappen vertegenwoordigt die we bedienen, om de goederen en
diensten te verkrijgen die nodig zijn voor onze activiteiten. Divers denken en
problemen oplossen is goed voor het bedrijfsleven, en we moedigen onze
leveranciers ten zeerste aan om samen te werken met kleine bedrijven,
evenals bedrijven die eigendom zijn van minderheden, vrouwen en andere
ondervertegenwoordigde groepen.
Richtlijnen voor leveranciers
• Leveranciers moeten zich inzetten voor het creëren van een inclusieve
en diverse werkplek en voor het ondersteunen van bedrijven eigendom
van diverse groepen, waaronder, maar niet beperkt tot, minderheden en
bedrijven die eigendom zijn van vrouwen, bedrijven die eigendom zijn van
veteranen en bedrijven die eigendom zijn van LGBTQ+.
• Leveranciers moeten alle toepasselijke non-discriminatiewetten
naleven en van hun zakenpartners eisen dat ze zich houden aan
de non-discriminatiewetten.
• Leveranciers moeten zorgen voor non-discriminatie in dienstverbanden,
beroep en personeelspraktijken. Deze kenmerken omvatten gewoonlijk,
maar zijn niet beperkt tot: ras, huidskleur, geslacht, religie, politieke
overtuiging, nationale afkomst, sociale afkomst, leeftijd, handicap, hiv/aidsstatus, vakbondslidmaatschap, genderexpressie en seksuele geaardheid.
• Leveranciers moeten redelijke aanpassingen maken voor de religieuze
gebruiken en praktijken van alle werknemers.
• Leveranciers moeten ervoor zorgen dat alle werknemers gelijkwaardig
en met respect worden behandeld. Geen enkele werknemer mag fysieke,
seksuele, psychologische of verbale intimidatie ervaren.

Gedragscode voor leveranciers van Chemours | Integriteit naleven. Chemie beleven.
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Milieupraktijken

Chemours begrijpt dat onze klanten, en hun klanten, worden geconfronteerd
met een wereld waarin essentiële producten geproduceerd moeten
worden met een lagere mileu-impact. Daarom richt Chemours zich op
verantwoorde chemie en vragen we onze leveranciers om met ons samen te
werken. We moeten nauw samenwerken met onze klanten en leveranciers
bij het ontwikkelen van nieuwe, verantwoorde oplossingen die wereldwijde
uitdagingen aangaan.
Chemours is toegewijd aan de principes van Responsible Care® 14001
(RC14001®), die het Responsible Care®-beheersysteem en ISO 14001 van
de chemische sector combineert in één technische norm. Deze principes
zijn gericht op het verbeteren van de milieu-, gezondheids-, veiligheids- en

"We hebben een
belofte gedaan
om verantwoorde
chemie tot leven
te brengen
en essentiële
technologieën te
leveren tegen lagere
kosten voor onze
gedeelde planeet."

beveiligingsprestaties van faciliteiten, processen en producten gedurende
hun hele levenscyclus. Van leveranciers wordt verwacht dat ze RC14001®
omarmen of soortgelijke programma's ontwikkelen om hun eigen activiteiten
te ondersteunen.
Richtlijnen voor leveranciers
• Leveranciers moeten voldoen aan alle toepasselijke milieuregelgeving,
-mandaten en wetten in het land waarin ze actief zijn. Daarnaast moeten
leveranciers ervoor zorgen dat alle benodigde milieucertificeringen,
vergunningen en registraties up-to-date worden gehouden.
• Er moet training worden gegeven aan alle relevante partijen om te zorgen
voor kennis van en naleving van alle noodzakelijke milieubeleidslijnen.
• Leveranciers moeten de milieuvriendelijke ontwikkeling, productie,
transport, gebruik en verwijdering van hun producten en technologieën
bevorderen op een manier die de impact op biodiversiteit,
klimaatverandering en waterschaarste tot een minimum beperkt.
• Leveranciers moeten het gebruik van hernieuwbare bronnen in hun
toeleveringsketens en activiteiten overwegen.
• Leveranciers moeten hulpbronnen efficiënt gebruiken, schaarste tot een
minimum beperken, energie-efficiënte en milieuvriendelijke technologieën
toepassen en afval en emissies in de lucht, het water en de bodem

Denise Dinam
President,
Advanced Performance Materials

verminderen.
• Van leveranciers wordt verwacht dat ze hun milieuprestaties meten, doelen
stellen om hun impact te verminderen, transparant rapporteren over hun
voortgang en bereid zijn hun voortgang te delen, evenals kopieën van hun
milieubeheersysteemcertificeringen op verzoek met Chemours.
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Laatste woord
aan onze
leveranciers

Op 13 september 2018 kondigde The Chemours Company zijn verbintenis
tot maatschappelijk verantwoord ondernemen (Corporate Responsibility
Commitment, CRC) aan, uitgedrukt in de 10 ambitieuze doelen die we tegen
2030 willen bereiken. Door middel van onze verbintenis tot maatschappelijk
verantwoord ondernemen streven we ernaar onze organisatie te
differentiëren en aan onze belanghebbenden te laten zien dat Chemours
echt een ander soort chemiebedrijf is dat zich inspant om te voldoen aan
de veranderende eisen van klanten, gemeenschappen, investeerders,
werknemers en belanghebbenden over de hele wereld.
Onze inkooporganisatie zet zich in voor het opbouwen van een duurzaam
leveranciersbestand dat de belangen van al de Chemours stakeholders dient,
evenals voor ons streven naar verantwoord milieubeheer en nultolerantie
voor welke vorm van discriminatie dan ook, fraude of onethisch gedrag,
onveilige werkomstandigheden en alle mensenrechtenschendingen. Deze
verbintenis onderbouwt de verwachting die in deze gedragscode voor
leveranciers wordt gesteld.
Onze gedragscode voor leveranciers dient als een duidelijke boodschap van
deze verwachting voor al onze leveranciers, en Chemours behoudt zich het
recht, als onderdeel van ons proces voor het beheer van de levenscyclus van
leveranciers, om de prestaties van leveranciers te evalueren aan de hand van
deze verwachting, inclusief het beoordelen en controleren van activiteiten
van leveranciers.
Chemours is toegewijd om chemie even verantwoord als essentieel te
maken. Wij geloven dat we samen veranderingen kunnen doorvoeren die
niet alleen goed zijn voor het bedrijfsleven, maar ook voor onze gemeenschap
en planeet.
Wij danken u bij voorbaat voor uw partnerschap en inzet voor de Chemours
Supplier Code of Conduct.
Met vriendelijke groet,

Michelle E. Moore
VP, Chief Procurement Officer
The Chemours Company
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Wanneer u voor een ethisch
dilemma staat, raden we u
aan om uzelf de volgende
vragen te stellen:
• Is het het juiste om te doen?
• Is het legaal?
• Is het in overeenstemming met de
gedragscode voor leveranciers van
Chemours?
• Zou ik me goed voelen als mijn actie in
het nieuws of online zou verschijnen?
Als u twijfelt over de antwoorden op een van deze vragen, stop dan en vraag
advies aan uw contactpersoon voor inkopen bij Chemours, de Ethiek-hotline
van Chemours of stuur een e-mail naar InkoopCOE@Chemours.com.

Visitekaartje voor
de Ethiek-hotline
VS en Canada bel:
1-844-499-4607
Voor landen buiten de VS
of te stel uw vraag online,
klik hierboven of scan de barcode.
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Hoe moet u
een ethische
kwestie
overwegen?

