!!!!!!!!!PNSPO!
Ref.: Regulation N° 1907/2006 on the Registration, Evaluation, Authorization of
Chemicals (REACH)

Beste mevrouw, meneer,
Bij wijze van antwoord op uw vraag informeren we u over de invloed van de REACH
regelgeving (EU regulation N° 1907/2006 concerning the Registration, Evaluation,
Authorization of Chemicals, hierna genoemd “REACH”), die sinds 1 Juni 2007 van kracht is.
Deze betreft producten met de originele Omron merknaam.
Wij leveren geen chemische producten, stoffen of bewerkingen daarvan zoals gedefinieerd
in de REACH regelgeving.
We leveren alleen gerede producten, aan welke in REACH wordt gerefereerd als
“artikelen”. Daarnaast is er geen vrijgave gepland van chemische substanties wat betreft
onze producten die bedoeld zouden zijn voor gebruikelijke of te verwachten toepassingen,
zoals in REACH beschreven.
Op basis van de bovenstaande redenen concluderen we dat we op dit moment geen
verplichtingen hebben als producent of importeur van chemische substanties ten gevolge
van de REACH.
De lijst met substanties die mogelijk zeer gevaarlijk zijn (SVHC) is gepubliceerd op de
website van de European Chemicals Agency (ECHA) sinds 28 Oktober 2008 en wordt
regelatig bijgewerkt.
Wij bekijken continu of de substanties die op deze lijst staan voorkomen in onze artikelen
of verpakkingsmateriaal in een concentratie die groter is dan 0.1% (gewichtspercentage).
Voor zo ver het substanties, preparaten en artikelen betreft die door ons worden ingekocht
zijn we in nauw contact met onze leveranciers om de juiste gegevens van hen te krijgen.
Afhankelijk van het resultaat van ons voortdurend onderzoek en in overeenstemming met
REACH artikel 33(1) informeren we u automatisch bij elke levering in het geval dat
substanties waarnaar wordt verwezen in de lijst met SVHC’s in de Omron producten
voorkomen.
Producten die SVHC’s bevatten worden individueel aangemerkt met een opmerking op de
pakbon. Bezoek aub “www.industrial.omron.eu/reach” voor de meest actuele SVHC
informatie betreffende deze producten.
Als u nog vragen heeft raden we u aan contact op te nemen met uw Omron
contactpersoon.
Met vriendelijke groet,

