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Training Indelen & etiketteren van mengsels 
en werkvoorraden conform CLP 

 
Achtergrond 
De CLP verordening stelt nieuwe eisen aan het indelen en etiketteren van 
chemische producten. Vanuit de Arbowet geldt deze verplichting ook voor 
werkvoorraden (opslag, eigen mengsels/ procesbaden) bij gebruikers.  
 
Op basis van onze ervaring met het indelen van mengsels en onze achtergrond 
bij de REACH & CLP helpdesk, hebben wij een training ontwikkeld die: 
• inzicht geeft in REACH & CLP en nieuwe eisen 
• informatie leert vinden en interpreteren in VIBs & ECHA databases 
• mengsels leert indelen volgens CLP voor gezondheids- & milieugevaren 
• inzicht geeft in de regels rondom etiketten. 
 
De focus ligt op het kunnen aanpassen van de indeling en etiketten van uw producten. De 
training richt zich niet op het kunnen interpreteren van testdata/ indelen van stoffen. 
 
Voor wie? 
Voor iedereen belast met het indelen & etiketteren van chemicaliën of werkvoorraden. 
 

Programma CLP training indelen mengsels (online verdeeld over 2 dagdelen) 

09.30 - 
10.30 

Inleiding in REACH:  
• achtergrond, veiligheidsinformatiebladen  

10.30 - 
11.30 

Inleiding in CLP:  
• achtergrond, verplichtingen, geharmoniseerde indeling 
• vinden en interpreteren van informatie 

11.30 - 
12.30 

Indelen voor gezondheidsgevaren sensibilisatie, CMR, STOT, aspiratie tox:  
• rekenregels met generieke & specifieke concentratielimieten 
• oplossen casus 

12.30 - 
13.00 

Lunchpauze 

13.00 - 
15.00 

Indelen voor gezondheidsgevaren corrosie & acute tox en indelen milieu: 
• rekenregels met o.a. cut-off values en additiemethoden 
• oplossen casus 

15.00 - 
16.00 

CLP etiketten: 
• toekennen H & P zinnen, signaalwoord & pictogrammen, afmeting 
• wanneer UFI en Poison Centre Notification nodig 

16.00 - 
16.30 

Extra ruimte voor vragen: 
• demonstratie Excel rekentool. 

https://www.tenviro.nl/clp_rekentool.php
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Waardering Hobéon SKO-AH / VK (1 punt) 
Voor gecertificeerde arbeidshygiënisten en/ of veiligheidskundigen: de training is met 1 punt 
gewaardeerd door Hobéon SKO.  
 
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 
Voor gebruikers van chemicaliën: Training REACH & CLP voor downstream gebruikers. 
 
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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