
Temse, 27 februari 2017

EU REACH-regelgeving
CONFORMITEITSVERKLARING HANNA INSTRUMENTS 

Geachte,

Volgens de regels van REACH is Hanna Instruments Benelux te aanzien als een ‘downstream’ 
gebruiker en dochteronderneming van Hanna Instruments, producent van meetapparatuur en 
reagentia. Principieel volgen wij de vereisten volgens REACH grondig op.

Artikel 33 (1) in verordening EG 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 de-
cember 2006 inzake de registratie, evaluatie en autorisatie en beperkingen ten aanzien van 
chemische stoffen (REACH), verplicht de leveranciers van artikelen aan de ontvangers te infor-
meren van een dergelijk artikel over stoffen die worden vermeld op de kandidaat-lijst van zeer 
zorgwekkende stoffen om toestemming 1 overeenkomstig artikel 59 (1 en 10) van de verorde-
ning. Volgens de huidige stand van kennis op de datum van publicatie van deze aankondiging, 
bevatten de elektronische producten van Hanna lnstruments geen stoffen die op de kandidaat-
lijst (bijgewerkt op 15 juni 2016) boven de drempel (0,1 % w/ w), vermeld in artikel 33 van de 
verordening.

Producten die u aankoopt bij Hanna Instruments Benelux moeten per definitie door REACH niet 
geregistreerd worden. De chemische bestanddelen in onze producten, die mogelijks moeten ge-
registreerd worden, moeten exclusief geregistreerd worden door onze preleveranciers.

In ons eigen belang en om maximale veiligheid in onze eigen productie te garanderen, volgen 
wij de invoering van REACH nauwlettend op. Wij contacteren onze preleveranciers van wie onze 
productie chemicaliën aankoopt. Onze productieprocessen zijn standaardprocessen die in vele 
industrieën worden toegepast in grote hoeveelheden. Daardoor hebben onze preleveranciers 
ons al gewaarschuwd dat zij de preregistratie en de latere registratie op zich zullen nemen van 
de relevante bestanddelen.

Bij verdere vragen aarzel niet om ons te contacteren.

Met vriendelijke groeten,

 
Ing. Bruno Degryse
General Manager
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