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DO KAŻDEJ ZAINTERESOWANEJ OSOBY 

 
 
 
 
 
J. van Walraven Holding B.V. (Walraven) znając obowiązki związane z Europejskimi Regulacjami 
REACH, zobowiązuje się stale śledzić i informować bez opóźnień swoich klientów o wszystkich 
wydarzeniach mogących mieć wpływ na użycie jednej z substancji dostarczanej przez Walraven. 
Walraven podjął wszelkie niezbędne kroki aby zapewnić zgodność wszystkich substancji 
sprzedawanych swoim klientom z Regulacjami REACH.  
Na chwilę obecną Walraven nie produkuje, importuje ani dystrybuuje substancji lub produktów 
zawierających substancje chemiczne zgodnych z REACH. W razie zmiany obecnego stanu rzeczy, 
Walraven zastosuje się do wszystkich obowiązków prawnych, zgodnych z REACH. 
 
 
J. van Walraven Holding B.V. 
 
G.A. Sedee, 
Radca Prawny 
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To whom it may concern 

J. van Walraven Holding B.V. (Walraven) knows the obligations inherent to the REACH European 

Regulation and commits to proceed to a constant watch and to inform without delay its customers of 

all events that could have an impact on the use of one of the substances supplied by Walraven. 

Walraven has taken all the necessary measures in order to ensure the compliance with the REACH 

Regulation of all the substances sold to its clients. At this time, Walraven, as a downstream user, does 

not manufacture, import or distribute substances or articles containing chemical substances according 

to REACH. No substances from the SVHC-list are incorporated into the Walraven-products, which has 

been checked with our suppliers. 

Therefore, no pre-registration of our products is necessary. 

As soon as any of the above changes, Walraven will comply with all legal obligations following 

REACH. 

J. van Walraven Holdinci B.V. J. VAN WALRAVEN HOLD1o., 

Industrioweg 5 

3641 RK MIJDRECI-11 

G.A. Sedee, 

Legal counsel 
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