
Commerciële benamingen
Interne code 

van de firma
Veiligheidsfiche  SDS

Samenstelling van het 

product (confidentieel)
Etiket

Verplicht Facultatief (J of N) (J of N) (J of N) Verplicht Verplicht Verplicht

 EDF 2.0: in te vullen tabel. Terug te sturen met bijgevoegde bestanden naar depot@poisoncentre.be

Benaming

Exclusief 

profes-

sioneel 

gebruik

Gevaarlijk 

mengsel

    Type: 

H:Huishouden 

I:Industrieel 

P:Verf

Bijgevoegde documenten (Namen van bestanden die deze documenten bevatten)

Nieuw

Voer hier de commerciële naam of namen 

in die op het etiket

en op het veiligheidsinformatieblad staan.

Het is heel belangrijk om alle benamingen 

die op het etiket en op de veiligheidsblad 

voorkomen, te melden.

Scheid de namen met een punt-komma

Typ hier uw 

interne code

Geef hier de volledige naam van de bestanden in bijlage. Vergeet de extenties niet.

Tip: kopieer en plak de namen van de bestanden om fouten te vermijden.

LET OP: De naam van het bestand mag geen letters met accenten of tekens bevatten 

zoals:

& @ : ampersand en apestaartje

" ' : aanhalingstekens en weglatingsteken

` ^ ~ : backtick, accent circonflexe en tilde

( ) : tussen haakjes

[ ] : haakjes

{ } : accolades

< > : tekens « kleiner » en « groter »

, ; ? ! : komma, punt-komma, vraagteken, uitroepteken

= + * % : is gelijk aan, plus, sterretje of percentage

| / \ : vertikale streep of schuine streep

Kies J voor JA, N 

voor NEEN.

Kies het type product uit de 

lijst

Kies J voor JA, N voor NEEN.

Kies J voor JA, N voor NEEN

JA = het gaat over een aangifte van een nieuw 

gevaarlijk mengsel 

NEEN = update van een reeds aangegeven 

samenstelling bij het Antigifcentrum

Deze kolom dient voor de berekening van de 

vergoeding die de FOD Volksgezondheid moet 

ontvangen (conform FOD Volksgezondheid artikel 9 KB 

van 13 november 2011).

voor meer info: 

https://www.health.belgium.be/nl/aanmelding-bij-het-

antigifcentrum


