
ExxonMobil in de Benelux 

Een geschiedenis die al meer dan 125 jaar 
teruggaat in de tijd...
ExxonMobil is de grootste beursgenoteerde internationale olie- en gasmaatschappij ter wereld. Naast het 
winnen, verkopen en distribueren van aardolie en aardgas verzorgen we de raffinage en marketing van 
petroleumproducten en leveren we grondstoffen voor de chemische industrie. Onze producten worden in 
Europa op de markt gebracht onder de merknamen Esso en Mobil.



ExxonMobil in de Benelux

Onze vestigingen  
Dankzij een vergevorderde integratie tussen de 
raffinaderijen en chemische fabrieken behoren onze 
raffinaderijen in Antwerpen en Rotterdam tot de 
modernste en meest energie-efficiënte in hun 
soort. ExxonMobil slaagt erin om haar klanten op 
efficiënte wijze Esso-producten  van de hoogste 
kwaliteit aan te bieden.

• In Machelen (Brussel) bevindt zich het 
hoofdkantoor voor de zone Europa, Afrika en 
Midden-Oosten, met ongeveer een1000-tal 
werknemers.

• In Breda staat het hoofdkantoor voor de 
Benelux, waar ongeveer 200 Belgen en 
Nederlanders werkzaam zijn.

• Er zijn 2 ExxonMobil-raffinaderijen in de 
Benelux, meer bepaald in Rotterdam en 
Antwerpen.

• ExxonMobil beschikt ook over 4 terminals in de 
Benelux. Daarnaast zijn er nog een aantal 
andere productielocaties in de Benelux, waar 
onder andere smeermiddelen en polymeren 
worden geproduceerd.

Onze verbintenissen
• Het merk Esso is in de Benelux al meer dan 

125 jaar op de markt. De Benelux-markt is dan 
ook een belangrijke geografische locatie in het 
midden van Europa. Bovendien 

vertegenwoordigt de Benelux een belangrijk 
aandeel binnen de productiecapaciteit van de 
onderneming. Om die reden investeert 
ExxonMobil dan ook regelmatig in onze 
faciliteiten in de Benelux.

 ExxonMobil is ook een toegewijd lid van de 
lokale gemeenschap waarin zij opereert. 
Daarom ondersteunt het bedrijf allerlei 
projecten op het vlak van onderwijs, milieu, 
vrijwilligerswerk en veiligheid. Een aantal 
voorbeelden van zulke projecten zijn: Sci-Tech 
Challenge voor jongeren, The Drive Against 
Malaria, ‘Helm op, Fluo top’-campagne in 
België, Jeugdstad Vlaardingen in Nederland, 
enz.

•

Operational Excellence: 
Nobody Gets Hurt
• Onze veiligheidsnorm is sterk in zijn eenvoud: 

Geen enkel incident (Nobody Gets Hurt). 
Veiligheid in alles wat we doen wordt door 
iedere werknemer gezien als een essentieel en 
logisch onderdeel van de werktaken.

• Onze hoge ambities worden dan ook 
ondersteund door talloze opleidingen voor het 
personeel en een onvermoeibaar streven naar 
verdere verbetering van onze processen.

• Dankzij onze continue focus op veiligheid is 
ExxonMobil op dit vlak één van de koplopers in 
de sector.



Wholesale fuels
• Esso Wholesale Fuels helpen de Benelux al 

meer dan 125 jaar op weg. Onze klanten 
vertrouwen erop dat onze kwaliteitsvolle 
producten, ondersteund door goed 
geïnformeerd verkooppersoneel, een efficiënte 
klantendienst en een doeltreffende distributie, 
mensen en goederen naar hun bestemming 
brengen. Wij zullen uw toekomstige noden met 
veel enthousiasme vervullen. Laat Esso de 
brandstof zijn voor uw bedrijf.

• We hebben ons succes te danken aan ons 
inzicht in de verwachtingen van de klant en 
onze gepaste reactie daarop. We beschikken 
over de technische expertise en voorzieningen 
om te verzekeren dat onze kwaliteitsvolle 
producten onder alle redelijke omstandigheden  
aan uw noden voldoen of die zelfs overtreffen.

• Ons hoogwaardig en hoog gekwalificeerd 
personeel engageert zich om het beste advies 
en de beste ondersteuning te bieden zodat u 
een weloverwogen aankoopbeslissing kan 
nemen die u de zekerheid biedt dat uw 
bestelling betrouwbaar, efficiënt en correct 
afgehandeld zal worden.

Productkwaliteit
ExxonMobil handhaaft toonaangevende 
kwaliteitsnormen voor al haar producten, 
ondersteund door speciaal daarop gerichte 
installaties en een wereldwijde organisatie met een 
zeer uitgebreide ervaring op het vlak van 
productkwaliteit.

Het productkwaliteitsteam beheert dan ook alles 
wat te maken heeft met de naleving van regelmatig 
wijzigende productspecificaties, uitzonderingen 
voor wat betreft productkwaliteit en mogelijke 
incidenten. Dit vergt proactief werk, zoals 
belangenbehartiging, programma’s voor het testen 
van producten, audits en evaluaties, alsook reactief 
werk om onze dynamische business op een 
doeltreffende manier te beheren. Samen helpen we 
ervoor te zorgen dat ons productgamma aan de 
productspecificaties en de verwachtingen van onze 
klanten voldoet – of ze zelfs overtreft.

De superieure kwaliteit van onze producten is dan 
ook een aspect van ons aanbod waar we erg trots 
op zijn. We stellen hier graag enkele voorbeelden 
aan u voor:
• Esso Diesel (10ppm)
• Esso Gasolie Extra (10ppm)
• Esso Gasolie (50ppm)

Dankzij de strikte interne kwaliteitsnormen voldoen 
onze Esso-producten aan de verwachtingen van de 
consument. Bovendien voeren wij voor elke schakel 
van de logistieke keten kwaliteitscontroles uit om de 
distributie van brandstoffen van superieure kwaliteit 
te verzekeren.

Esso als partner 
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Esso als partner
Klantendienst
We streven ernaar om foutloos, efficiënt en 
ontvankelijk te zijn zodat uw individuele noden 
ingelost of overtroffen worden. Ons deskundig team 
van klantendienstmedewerkers ondersteunt u bij 
elke stap van het proces:
• We geloven in de ontwikkeling van langdurige 

zakelijke relaties die op uitstekende producten 
en optimale ondersteuning gebaseerd zijn en 
ondersteund worden door betrouwbare 
contracten.

• We beantwoorden 96% van alle oproepen 
binnen 30 seconden en verzekeren op die 
manier dat u tijdig een antwoord krijgt op uw 
vragen.

• Onze facturatieafdeling verwerkt jaarlijks meer 
dan 25.000 facturen met een binnen de sector 
unieke nauwkeurigheid.

Contacteer ons
CS Online helpt u om op elk moment van de dag en 
alle dagen van de week uw normale zakelijke 
transacties met ons te beheren. 

CS Online  
portal.exxonmobil.com

Wilt u rechtstreeks contact opnemen met een 
klantendienstmedewerker?

Telefoon   +31 (0)20 20 15 311 (Nederland)
   +32 (0)02 70 01 899 (België) 
Fax    +31 (0)20 65 45 274 (Nederland) 
   +32 (0)2 62 00 041 (België) 
E-mail     ese.casbnl-iw@exxonmobil.com
    ese.beneluxbargeslpg@xom.com

Bereikbaar 
maandag tot en met vrijdag van 8 tot 17 uur
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Onze raffinaderij in Antwerpen werd in 1953 in 
gebruik genomen. Dankzij de zeer regelmatige 
investeringen die sindsdien werden gedaan is de 
raffinaderij uiterst efficiënt en produceert ze
Esso-producten  van zeer hoge kwaliteit.

De aanvoer van ruwe aardolie wordt verzorgd door 
de Rotterdam Antwerpen Pijpleiding (RAPL), 
waarna de verwerking tot lichtere producten kan 
beginnen.

Sinds 2011 beschikt de raffinaderij over een 
installatie voor de productie van laagzwavelige 
diesel en huisbrandolie. De productiecapaciteit van 
laagzwavelige diesel is vergelijkbaar met het 
jaarverbruik van 2 miljoen dieselwagens.

Raffinaderij Antwerpen
Producten

Diesel

Gasolie

LPG

Benzine

Nafta

Zware stookolie

Zwavel

Diverse grond-
stoffen voor 

de chemische 
industrie



Depot Antwerpen
Volledig geïntegreerd met de raffinaderij ligt aan de 
Scheldelaan ook onze brandstoffenterminal voor 
vrachtwagens, bekend als Esso Depot Antwerpen.

Via een geavanceerd toegangssysteem op basis van 
vingerafdrukherkenning kunnen 
vrachtwagenchauffeurs, na het volgen van de 
noodzakelijke veiligheidsopleiding,
24 uur per dag en 7 dagen per week hun 
vrachtwagens volledig zelfstandig laden. Het 
volledig geautomatiseerde 
douaneregistratiesysteem laat toe dat de chauffeurs 
meteen daarna over alle nodige documenten 
kunnen beschikken om hun weg te vervolgen.

Met 7 laadkaaien verwelkomt de terminal meer dan
35.000 chauffeurs per jaar, wat goed is voor een 
capaciteit van meer dan 1 miljard liter aan 
brandstoffen.

Contactgegevens

ExxonMobil Petroleum & Chemical bvba
Esso Depot Antwerpen
Scheldelaan - Haven 447
B-2030 Antwerpen

Openingsuren:  24/7

Producten

Diesel

Gasolie

Gasolie Extra

LPG

Benzine
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Onze raffinaderij in Rotterdam (Botlek) werd in 
1960 in gebruik genomen. Dankzij de regelmatige 
investeringen die sindsdien werden gedaan en de 
vergaande integratie met de aromaten- en 
waterstoffabrieken op hetzelfde terrein is deze 
raffinaderij uiterst efficiënt en produceert ze 
Esso-producten  van een zeer hoge kwaliteit.

Ruwe aardolie wordt aangevoerd per schip, waarna 
de verwerking tot lichtere producten kan beginnen.

De raffinaderij in Rotterdam beschikt over een 
installatie genaamd de Flexicoker. Deze installatie 
laat de raffinaderij toe relatief schone producten te 
produceren.

Raffinaderij Rotterdam Producten

Diesel

Gasolie

Gasolie Extra

LPG

Benzine

Nafta

Kerosie

Petroleumcokes

Zwavel

Diverse grondstoffen voor 
de chemische industrie



Depot Rotterdam
Op hetzelfde terrein ligt ook het Esso Depot 
Rotterdam, onze brandstoffenterminal voor 
vrachtwagens die volledig geïntegreerd is met 
de raffinaderij.

Via een geavanceerd toegangssysteem op basis 
van vingerafdrukherkenning kunnen chauffeurs, 
na het volgen van de noodzakelijke 
veiligheidsopleiding, 24 uur per dag en 7 dagen 
per week hun vrachtwagen volledig zelfstandig 
laden. Het volledig geautomatiseerde douane-
registratiesysteem laat toe dat de chauffeurs 
meteen daarna over alle nodige documenten 
kunnen beschikken.

Het bedrijf voorziet een ruimte waar de 
chauffeurs van een kopje koffie kunnen 
genieten.

Producten

Diesel

Euro 95

LPGContactgegevens

Esso Nederland BV
Depot Rotterdam
Botlekweg 121 - Haven 4060
3197 KA Rotterdam (Botlek) 
 
Telefoon: +31 (0)10 487 42 67
Openingsuren:  24/7

Investeringen
Er worden regelmatig investeringen gedaan om 
bijvoorbeeld het productaanbod aan te passen of 
om het laden te vergemakkelijken, te versnellen of 
veiliger te maken.



Depot Doornik
Sinds 1975, bevindt zich in de Provincie 
Henegouwen, industriële zone van Tournai/Orcq, 
het Esso Depot Doornik.

Het depot wordt bevoorraad door middel van een 
pijpleiding die het verbindt met de raffinaderij in 
Antwerpen. Het depot krijgt dan ook op een zeer 
betrouwbare manier enkel hoogwaardig Esso-
product binnen rechtstreeks van de bron.

Met een elektronische laadbadge krijgen de 
chauffeurs toegang tot het depot, waarna ze hun 
vrachtwagen volledig zelfstandig kunnen laden. Het 
volledig geautomatiseerde laadbon- en 
douaneregistratiesysteem laat toe dat de chauffeurs 
meteen daarna over alle nodige documenten 
kunnen beschikken om hun weg te vervolgen.

Er wordt gewerkt met seizoensgebonden 
openingsuren om zo optimaal aan de vraag van 
onze klanten te kunnen voldoen.

De chauffeurs worden goed ontvangen door de 
medewerkers op de site en kunnen genieten van de 
beschikbare faciliteiten zoals koffie- en 
snackgelegenheden, een toilet en een rokerslokaal.

De voorbije jaren werden er talloze investeringen 
uitgevoerd om het depot in optimale conditie te 
houden.

Producten

Diesel

Gasolie Extra

Contactgegevens

Esso Depot Doornik
Rue de l’Ancienne Potence, 18
B-7501 Doornik

Telefoon: +32 (0)69 21 31 21

Openingsuren:
Ma.-Vr. 4u - 22u (zomer) / 00u (winter)  
Za. 6u - 12u (zomer) / 14u (winter)



Depot Sclessin (Luik)
In een voorstad ten zuidoosten van de stad Luik 
bevindt zich het Esso Depot Sclessin.

Het depot wordt bevoorraad per lichter, 
rechtstreeks afkomstig vanuit de Antwerpse 
haven. Via een geavanceerd toegangssysteem 
op basis van vingerafdrukherkenning kunnen 
chauffeurs 24 uur per dag en 7 dagen per week 
hun vrachtwagen volledig zelfstandig laden.
Het volledig geautomatiseerde 
douaneregistratiesysteem laat toe dat de 
chauffeurs meteen daarna over alle nodige 
documenten kunnen beschikken om hun weg te 
vervolgen.

De chauffeurs worden goed ontvangen door de 
medewerkers op de site en kunnen genieten 
van de beschikbare koffie- en snackfaciliteiten. 
Het depot beschikt over 6 laadkaaien die een 

Contactgegevens

Esso Depot Luik
Rue Ernest Solvay 339
B-4000 Sclessin (Luik)  
 
Telefoon: +32 (0)4 221 02 04
Openingsuren:  24/7

mix aanbieden van bodem- en topbelading. Een 
gemiddelde belading neemt slechts een kwartier in 
beslag, waardoor een chauffeur reeds na 
gemiddeld een half uur weer kan wegrijden!

De voorbije jaren werden er talloze investeringen 
uitgevoerd om het depot in optimale conditie te 
houden.

Producten

Diesel

Gasolie

Gasolie Extra

Benzine



Terminals België & Luxemburg

Terminals België Beschikbare Producten

Diesel Euro 95 Super 98 Gasolie Extra Additivering

Esso Depot Antwerpen  
Scheldelaan, 2030 Antwerpen  
Telefoon: +32 (0)3 543 35 24 of 25

X X X X X

Esso Depot Sclessin
Rue Ernest Solvay 339, 4000 Sclessin
Telefoon: +32 (0)4 221 02 04

X X X X X

Esso Depot Doornik
Rue de l’Ancienne Potence 18, 7501 Tournai
Telefoon: + 32 (0)6 921 31 21

X X X

Fina Feluy
Route de Pénétration Zoning Industriel, 6520 Feluy
Telefoon: +32 (0)6 451 46 35

X X X X Diesel

Lukoil Brussel
Vilvoordestwg , 21
1120 Neder-over-Heembeek X X X X X

Telefoon: +32 (0)2 243 28 00

Argos Gent
Wiedauwkaai 75, 9000 Gent
Telefoon: +32 (0)9 2570420

X X X X Diesel

Argos Herentals
Aarschotseweg 26, 2200 Herentals
Telefoon: +32 (0)14 84 9440

X X X X X

Unitank G&V Roeselare  
Regenbeekstraat 60,  
8800 Roeselare  X X X X X

Telefoon:  +32 (0)51 24 78 35

Terminals Luxemburg Beschikbare Producten

Diesel Euro 95 Super 98 Gasolie Extra Additivering

Q8 Bertrange
12 Rue de l’Industrie, L8069, Bertrange
Telefoon: +352 45 02 03 12 45

X X X

Shell Bertrange
7 Rue de l’Industrie, L8005, Bertrange
Telefoon: +352 31 41 11 1

X X X



Terminals Nederland
Terminals Nederland Beschikbare Producten

Diesel Euro 95 Additivering

Esso Depot Rotterdam
Botlekweg 121 - Havennummer 4060
3197 KA Rotterdam X X X

Telefoon: +31 (0)10 487 42 67

Argos Roermond
Schipperswal 31 
6041 TC Roermond X X X

Telefoon : +31 (0)475 316851

Argos Utrecht
Gelderlandtlaan 9 
3526 KZ Utrecht X X X

Telefoon : +31 (0)30 2803272

Argos Zwolle
Katwolderweg 10 
8041 AD Zwolle X X X

Telefoon : +31 (0)38 4212445

Q8/Total Groningen
Van der Hoopstraat 15
9716 JL Groningen
Telefoon: +31 (0)571 82 24

X X

Shell Arnhem
Driepoortenweg 50-52  
6827 BR Arnhem X X X

Telefoon +31 (0)26 3682111



Esso Gasolie Extra 
Productgegevens
• Laag zwavelgehalte (10 ppm)
• Een hoogwaardig product
• Kan leiden tot minder afzettingen in 

verwarmingsketels
• Geschikt voor alle verwarmingssystemen met 

inbegrip van de nieuwste condensatie ketels
• Geschikt voor alle niet voor de weg bestemde 

mobiele machines, landbouwtrekkers en 
bosbouwmachines

• Bevat smeringsverbeteraar om 
brandstofpompen te helpen beschermen 

Geteste Kwaliteit
• Overtreft de wettelijke EN590 kwaliteit 

ruimschoots
• De werking bij lage temperatuur (uitgedrukt als 

‘cold filter plugging point’ of CFPP) overtreft 
historisch gezien de wettelijke vereisten.

• Wanneer het product onze terminals in Sclessin 
of Doornik verlaat, bevat het minder dan 0.1 % 
biocomponenten (FAME), waardoor de 
brandstof stabieler is om op te slaan en de kans 
op bacterievorming, verstopte filters, corrosie 
en vermogensverlies vermindert.



Esso Gasolie 
Productgegevens
• Laag zwavelgehalte (50 ppm)
• Hoogwaardige brandstof van uitstekende 

kwaliteit
• Geschikt voor alle verwarmingssystemen met 

inbegrip van de nieuwste condensatie ketels
• Bevat smeringsverbeteraar* om 

brandstofpompen te helpen beschermen

Geteste Kwaliteit
• Overtreft de wettelijke kwaliteits standaarden 

ruimschoots 
 
* Verklaringen gelden voor brandstof afkomstig 
van de door Esso uitgebate terminals in 
Antwerpen en Sclessin



Esso Diesel 
Productgegevens
• Laag zwavelgehalte (10 ppm)
• Een technologisch geavanceerd product
• Bevat smeringsverbeteraar om 

brandstofpompen te helpen beschermen

Geteste Kwaliteit
• Overtreft de wettelijke EN590 kwaliteit 

ruimschoots
• De werking bij lage temperatuur (uitgedrukt als 

‘cold filter plugging point’ of CFPP) overtreft 
historisch gezien de wettelijke vereisten



Esso Optiplus 
Productgegevens
• Een ingenieus samengesteld additief dat helpt 

om de prestaties van uw verwarmingsinstallatie 
op peil te houden, waardoor u energie en 
onderhoudskosten kan besparen

• Mag zowel toegevoegd worden aan gasolie als 
gasolie extra

• Geschikt voor alle verwarmingsinstallaties 
• Geschikt voor alle off-roadvoertuigen in land-, 

tuin en bosbouw
• Asloze verbranding zonder residu’s
• Bevat geen metaalhoudende componenten

Geteste Kwaliteit
• Helpt bij uw verwarmingsinstallatie om tanks, 

filters, brander en sproeiers schoner te houden. 
Helpt om de motor van uw landbouwvoertuig 
beter schoon te houden.

• Helpt de geur tijdens levering en opslag te 
verbeteren.

• Helpt om sediment in de tank te verminderen. 
U kan brandstof stockeren met minder 
kwaliteitsverlies, en uw filters kunnen langer 
schoon blijven.

• Helpt om uw brandstofpomp te beschermen.
• Helpt om metalen opslagtanks te beschermen 

tegen roest.

Exclusiviteit
• Het additief is een gedeponeerd merk van 

ExxonMobil
• Enkel beschikbaar voor de Branded Resellers 

van Esso



Esso: uw troef

Voeg u bij de Esso branded wholesalers en hun verdelers die de Europese 
markt aan het veroveren zijn. Maak gebruik van de mogelijkheden van het 
waardevolle merk Esso, ondersteund door toonaangevende 
marketingaanbiedingen die klantenverkeer genereren. Werk aan de hand 
van een bedrijfsmodel dat uniek is in de sector en speciaal ontworpen werd 
om winstgevende groei te stimuleren.



Internationaal bekende merken: 
Esso-brandstoffen, Mobil-smeermiddelen 

Betrouwbare producten van de hoogste kwaliteit 

Aanzienlijke investering in merkopbouw
• Innovatieve kredietkaart-, loyaliteits- en 

klantenprogramma’s voor marketingdoeleinden
• Geïntegreerde reclamecampagnes 

Uitstekende leverbetrouwbaarheid 

Leidinggevende rol in de sector, wereldwijde 
financiële soliditeit en uitgebreide ervaring
• Meer dan 125 jaar actief binnen Europa
• Technologische innovatie – van de bron via de 

raffinaderij tot aan het product en de marketing
ervan 

Zakelijke integriteit en uitmuntendheid op het vlak 
van verkoop
• Engagement ten opzichte van de verkoop van 

Esso-producten via het Esso branded 
wholesalers kanaal

• Ervaren professionals die klaarstaan om met u 
samen te werken

Contacteer ons voor meer informatie
E-mail   
customer.care.bnl@exxonmobil.com

Telefoon  
+32 (0)800 94 031 (Nl. klantendienst)
+32 (0)800 94 032 (Fr. klantendienst)

 

Denk aan de vele voordelen



Wij kunnen al onze klanten flexibele oplossingen en 
fantastische kortingen aanbieden!

Kaarten op maat van de klant
U bepaalt zelf welke kaart voor welke product- en 
dienstengroepen geldig is. U organiseert zelf de 
kaarten en uw account naargelang de structuur van 
uw bedrijf.

Duidelijk en eenvoudig
Uw bedrijf kan via een eenvoudige en 

edetailleerde facturatie een duidelijk overzicht 
ijgen van de brandstofkosten. Wij maken 

oekhouden makkelijker door u geconsolideerde 
TW-facturen te bezorgen.
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De brandstofkaart voor uw bedrijf

Esso Card



E-Business 
Wij bieden houders van de Esso Card toegang tot 
onze online e-Business-dienst. Deze dienst maakt 
het u makkelijk om kaarten te bestellen en te 
blokkeren, aankoop- en volumerapporten te 
verkrijgen, en facturen te ontvangen via e-mail. 
Deze dienst is gratis.

Netwerk 
De Esso Card geeft u toegang tot duizenden 
tankstations van topkwaliteit binnen de Benelux en 
Europa. Onze gunstige openingsuren en snelle 
tankservice helpen uw voertuigen en activiteiten in 
beweging te blijven. En als uw chauffeurs zelf ook 
even moeten bijtanken, kunnen zij kiezen uit een 
selectie van voedingsmiddelen en dranken.
 

Contacteer ons voor meer informatie

Telefoon  
+32 (0)800 94 918 (Belgie),
+31 (0)800 0200 400 (Nederland),
+352 (0)29 69 69 56 01 (Luxemburg) 
 
Website  
www.essocard.com 
 
Grote klanten krijgen een account manager 
toegewezen.

Esso Card



Als geïntegreerd bedrijf kunnen wij naast staat bekend om zijn prestaties en innovatie, 
brandstof en verwarmingsproducten ook een en staat hoog aangeschreven bij gebruikers 
aantal van de meest gerenommeerde uit alle sectoren en marktsegmenten.
smeermiddelen aanbieden. Het merk Mobil 

Smeermiddelen



Auto’s 
Mobil-smeermiddelen houden mensen en 
machines al van voor de eerste benzineauto in 
beweging. Mobil-olie heeft voortdurend gezorgd
voor de optimale prestatie van miljoenen 
voertuigen, van de eerste vlucht van de gebroeders 
Wright tot de lancering van het eerste ruimtestation 
en van de allereerste auto’s tot de meest recente 
Formule 1-wagens.

Zwaardere voertuigen
Dankzij meer dan 80 jaar ervaring is het 
motoroliegamma van Mobil Delvac een van onze 
meest ontwikkelde smeermiddelen die op de markt 
verkrijgbaar zijn voor professionele voertuigen. 
Miljoenen vrachtwagenchauffeurs over de hele 
wereld stellen hun vertrouwen in Mobil Delvac, en 
dit merk wordt aanbevolen door meer dan
300 originele fabrikanten van apparatuur.

Industrie
Mobil geniet al meer dan 100 jaar een 
ongeëvenaarde reputatie als leverancier van 
toonaangevende smeermiddelen dankzij een
uitgebreide ervaring binnen de sector, alsook 
programma’s en tools om de installaties van de klant 
hogere productieniveaus te helpen bereiken. 
Ontdek hoe we uw productiviteit kunnen
helpen verhogen.

Smeermiddelen

Contacteer ons voor meer informatie
  

Smeermiddelen bestellen Verdelers
Ons klantendienstteam bedient iedereen die nood Onze erkende verdelers van Mobil-smeermiddelen 

heeft aan smeerolie voor transport- en industriële kunnen ook een breed gamma van producten 

doeleinden. aanleveren voor andere toepassingsgebieden.
 

Bestellingen  Telefoon Wilt u contact opnemen met uw dichtstbijzijnde 
verdeler van Mobil-smeermiddelen, dan kunt u 

Transport:  +31 (0)800/80634 gebruikmaken van onze ‘Distributor Locator tool’ die 

Industrie:  +31 (0)800/80635 beschikbaar is op www.mobil.nl.
E-mail:   autolubes.du@exxonmobil.com
  indlubes.du@exxonmobil.com
 

 



Dankzij de ligging van onze raffinaderijen en Rotterdam stellen ons in staat te zorgen 
in het grootste bunkercentrum in voor een betrouwbare voorziening en onze 
Europa bevindt ExxonMobil Marine strikte richtlijnen garanderen een consistente
Fuels zich in een ideale positie om productkwaliteit en uitstekende praktijken
aan de behoeften van haar klanten te op het vlak van metingen.
voldoen. De raffinaderijen in Antwerpen

Marine Fuels



Producten van hoge kwaliteit
De brandstoffen overtreffen steeds de eisen van de
ISO 8217-norm.

Operationele uitmuntendheid
• Ons hooggekwalificeerd technisch personeel 

levert de klanten superieure diensten en 
deskundige ondersteuning

• Over de hele lijn consistente praktijken met als 
resultaat nauwkeurige metingen en een 
correcte facturatie

• Naleving van de hoogste veiligheidsnormen in 
de sector

Havengegevens
• De toegangspoort tot Europa en een van de 

tien belangrijkste vrachthavens ter wereld
• Een hoge productiviteit dankzij geavanceerde 

technieken voor het hanteren van goederen en 
een gespecialiseerd en flexibel team 
havenarbeiders

• Uitstekende verbindingen met belangrijke 
steden in heel Noordwest-Europa

Marine Fuels

Contacteer ons voor meer informatie
 
Telefoon:  +32 (0)3 543 37 87
Website:  www.exxonmobil.com/marinefuels/ports.aspx
E-mail:   marine.fuels@exxonmobil.com




