
Tenviro 

Praktijktraining REACH & RoHS II 
 voor leveranciers van voorwerpen 

 
Achtergrond 
Vanwege REACH registraties en evaluaties komen steeds meer stoffen 
op REACH lijsten, verder is de nieuwe RoHS richtlijn voor elektronische 
& elektrotechnische producten flink uitgebreid. 
 
Wat betekent dit voor, producenten, importeurs/ leveranciers van 
voorwerpen? 
• restricties door stoffen uit o.a. REACH bijlage XVII 
• verbreding van de scope van de RoHS richtlijn en opname nieuwe stoffen 

• verplichtingen t.a.v. stoffen uit de REACH kandidaatlijst (SVHC stoffen). 
 
Speciaal voor leveranciers van voorwerpen is er nu een praktische en kleinschalige training 
waarmee u in 1 dag een sparringpartner wordt voor klanten, toeleveranciers & inspecteurs. 
  
Voor wie? 
• importeurs, producenten en leveranciers van voorwerpen 
• productverantwoordelijken/ regulatory compliance officers 
• inkopers & verkopers, ontwerpers van voorwerpen/ onderdelen. 
 
 

Programma REACH & RoHS training voorwerpen (online verdeeld over 2 dagdelen) 

09.30 - 
11.00 

Gevolgen van REACH in vogelvlucht: 
• definities importeur, voorwerp e.d. 
• stoffenlijsten en SCIP notificaties 

11.00 - 
12.30 

Veranderingen RoHS II: 
• verbreding scope en uitzonderingen 
• declaration of conformity & CE-markering 

12.30 - 
13.00 

Lunchpauze 

13.00 - 
15.00 

Materialen & stoffen: 
• in welke producten komen welke REACH & RoHS relevante stoffen voor? 
• waarop eventuele laboratoriumtesten richten? 

15.00 - 
16.30 

Invullen van verplichtingen & ketencommunicatie: 
• risk-based compliance approach 
• inkoopvoorwaarden & verklaringen 

• praktische hulpmiddelen & informatiebronnen 
  

 
 
 
 

http://www.tenviro.nl/reach_rohs_training.php
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Kosten 2023 
• losse inschrijving regulier: €495 per persoon, Online: €395 per persoon 

• in-company op uw locatie: €1395 (max 15 personen), Online: €1195 (max 10 personen) 
• 10% korting bij meer trainingen, meer personen per bedrijf of max 5 personen in-company 

 
Prijzen zijn exclusief BTW, inclusief overige kosten en 1 uur implementatie advies per bedrijf. 
De korting geldt voor de trainingen zoals beschreven in deze brochure, niet bij maatwerk. 
 
Wanneer? 
Trainingen gaan door vanaf 3 personen tot maximaal 10 (15 bij in-company). Gemiddeld 
wordt een training elk half jaar gepland. Zie onder Inschrijven voor de volgende datum. 
 
Inschrijven of boeken 
Inschrijven voor een geplande training (losse inschrijving), of het boeken van een in-
company training gaat via onze website: https://www.tenviro.nl/inschrijvingen.php. 
 
Trainingsalternatieven 
Mengselleveranciers: Indelen mengsels volgens CLP  
Downstream gebruikers: Praktijktraining REACH & CLP.  
 
Audit alternatief 
Een alternatief kan een REACH & RoHS audit zijn waarin voor uw bedrijf de verplichtingen 
& uitzonderingen worden beoordeeld en vastgelegd, inclusief een actieplan (de kosten liggen 
binnen dezelfde range als de trainingen).    
 
Tenviro 
Tenviro AB is een advies- en opleidingsbureau gespecialiseerd in REACH, CLP & RoHS. 
Trainingen worden gegeven door ervaren trainers die zowel bij bedrijven als de REACH & 
CLP helpdesk gewerkt hebben en experts zijn in hun vakgebied. Zie verder: 
• referentie-/ ervaringsprojecten 
• testimonials. 
 
Contact: 
• inschrijven:  https://www.tenviro.nl/inschrijvingen.php 
• mail of formulier:  https://www.tenviro.nl/contact.php 

• telefoon:  030 – 6346202. 
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