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Januari 2012
VERKLARING
Aan wie het betreft
Betreft: REACH verordening EG. 1907/2006
Geachte heer/ mevrouw,
Met de verwijzing naar de REACH-verordening (EG. 1907/2006) van de Europese Unie, die
van kracht is vanaf 1 juni 2007, vind u een antwoord op uw vraag met betrekking tot de
huidige of voorlopige REACH-SVHC lijsten.
Onder de REACH-verordening moeten de stoffen die zeer zorgwekkend zijn (SVHC) worden
gedocumenteerd, indien ze een hoeveelheid overschrijden van 1 ton per jaar.
De producten van Fijnmechanische Industrie TOUW B.V zijn uitgesloten van (pre)registratie
omdat de stoffen in de producten bij normaal gebruik niet vrijkomen en de hoeveelheid
minder is dan 1 ton per jaar.
Fijnmechanische Industrie TOUW B.V is op de hoogte van alle REACH-verplichtingen, en zal
zorg dragen aan de veiligheid, gezondheid en de bescherming van het milieu in
samenwerking met al zijn leveranciers.
Hopend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd verblijf ik,
Met vriendelijke groet,

Jelle Touw
directeur
E-mail jtouw@fmitouw.nl

Juni 2006
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January 2012
DECLARATION
To whom it may concern
Subject: REACH Regulation EG. 1907/2006
Dear Sir or Madam,
With reference to REACH-Regulation (EG. 1907/2006) of the European Union, is in force
since 1st June 2007, find you a response to your question related to the current or
provisional REACH-SVHC lists.
Under the REACH-Regulation must Substances of Very High Concern (SVHC) should be
registered, if they amount a exceeding of 1 ton per year.
The products of Fijnmechanische Industrie Touw B.V are excluded from (pre)registration
because the substance in the products by normal use shall not be released, and the
exceeding is under the concentration of 1 ton per year.
Fijnmechanische Industrie Touw B.V is aware of all REACH-Commitments, and will ensure
the safety, health and the protection of the environment incorporation with all his suppliers.
I trust that this information will be of use to you.
Kind regards,

Jelle Touw
Managing director
E-mail jtouw@fmitouw.nl

Juni 2006

