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Welke risico’s ‘kleven’ er aan bepaalde stoffen? Wat 

betekent dit voor uw werkomgeving? Waar en hoe 

moet u dit melden? Kunt u bepaalde stoffen wel 

gebruiken? Wat moet er op de etiketten van uw 

producten staan? 

DC Consult biedt u 
overzicht in 
risico’s van stoffen!

Voor u als ondernemer is het vaak lastig 

te bepalen welke regels voor uw bedrijf 

van toepassing zijn. Veel liever bent u ook 

bezig met de bedrijfsvoering. Toch stelt 

de wetgever duidelijke eisen en groeit de 

bewustwording bij uw afnemer(s). Zij willen 

juiste informatie. Wat zit er in het product? 

Welke gevaren liggen er op de loer?

Het team van  DC Consult biedt deze 

specialistische kennis. Zij adviseert en coacht 

al jarenlang bedrijven in de coating- en 

schoonmaakindustrie, de chemie en MKB’ers 

die met gevaarlijke stoffen werken. Ook 

in de zorgsector is DC Consult actief. 

Wat kunt u van DC Consult verwachten?
n DC Consult stelt voor u veiligheidsinformatiebladen (VIB) op in alle EU-talen. 

n DC Consult helpt u met de juiste EU-GHS/CLP classificaties berekeningen van producten.  

Elke stof kent zijn eigen (nieuwe!) waarden. Laat u niet verrassen en pas uw labels aan! 

n DC Consult kan voor u etiketten met nieuwe symbolen opstellen.  

Vanaf 1 juni 2015 moeten alle gefabriceerde producten met gevaarlijke stoffen aan 

het nieuwe systeem voor etikettering voldoen. Hoever bent u?

n DC Consult adviseert u graag over het aanvragen van een omgevingsvergunning 

(voorheen milieuvergunning). 

n DC Consult kan voor u een Risico-Inventarisatie Gevaarlijke Stoffen (RI&E) uitvoeren.  

Welke (ARBO-)risico’s zijn er binnen uw bedrijf? Hoe kunt u die beperken?

n DC Consult kan voor u PGS15-beoordelingen uitvoeren.  

Welke en hoeveel gevaarlijke stoffen mag u in uw magazijn neerzetten?  

Hoe kunt u de risico’s beperken?

DC Consult - Duidelijkheid in milieu en veiligheid
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GOUDEN REGELS

Werkkleding 
verplicht

Werkschoenen 
verplicht

Handschoenen 
verplicht

Masker 
verplicht

Gehoorbescherming
verplicht

Veiligheidsbril
verplicht

Helm
verplicht

EERSTE HULP / FIRST AIDGEVARENSYMBOLEN BESCHERMINGSMIDDELEN

Meng nooit verschillende
producten met elkaar. 
Bijvoorbeeld: Chloor + Zuur = 

INTERN TELEFOONNUMMER EHBO

T

T

T

Kleding uittrekken 
en spoelen

5 min. spoelen 
met water

Raadpleeg 
MSDS-blad

Raadpleeg 
MSDS-blad

Raadpleeg 
MSDS-blad

Arts raadplegen

Arts raadplegen

Arts raadplegen

In frisse lucht 
brengen

Mond spoelen met 
water

Onmiddellijk 
spoelen met water

min

Volg de voorschriften op etiket 
en MSDS-blad

Volg nauwkeurig de regels m.b.t. 
opslag van chemicaliën.

Draag de voorgeschreven 
beschermingsmiddelen.

Let op gevarensymbolen.

Bewaar reinigingsproducten 
altijd in de originele verpakking.

Houd de voorraad EHBO-middelen   
op pijl en neem geregeld de 
veiligheidsprocedure door.

Disclaimer: Raadpleeg in geval van een calamiteit eerst het MSDS-blad. Hoewel wij ons best doen om alle informatie volledig en juist aan te bieden, zijn wij niet verantwoordelijk in geval van calamiteiten.

Raadpleeg 
MSDS-blad

Arts raadplegen

Bijtend/Corrosief

Schadelijk/
irriterend

Giftig

(Zeer) licht 
ontvlambaar

Gassen 
onder druk

Ontvlambaar

Corrosief

Milieugevaarlijk Milieugevaarlijk

Oxiderend Oxiderend

Irriterend
Sensibiliserend 

Schadelijk 

Lange termijn
gezondheids gevaarlijk

Ontplofbaar

Giftig

Explosief
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