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VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING MET DE REGELGEVING
BETREFFENDE MATERIALEN EN ARTIKELEN IN CONTACT MET VOEDSELPRODUCTEN

Ik, ondergetekende Philippe Tomson
Handelend in mijn hoedanigheid van Gedelegeerd Bestuurder
Van NV ISOBEL HOUSEHOLD
Adres : 48 rue des HEROS 4431 LONCIN BELGIE

Verklaart dat het artikel als volgt :
0141-042
Isoleerkan beige 0.30 L ROOM PRO
Gekenmerkt als volgt:

☑
☑
☑
☐

Kunstof
Rubber en siliconen
Metaal
Glas

Voldoet aan de eisen:
Van Verordening (EG) n°1935/2004 van 27/10/2004, betreffende materialen en voorwerpen bestemd om met
levensmiddelen in contact te komen en tot intrekking van Richtlijnen 80/590/EEG en 89/109/EEG
Van Verordening (EG) nr. 2023/2006 van 22/12/2006 inzake goede fabricagepraktijken voor materialen en voorwerpen
bestemd om met levensmiddelen in contact te komen
Van Verordening (EG) nr. 1907/2006/CE gewijzigd door de CLP-verordening 1272/2008/CE (REACH)
Van de geldende Franse regelgeving betreffende materialen en voorwerpen in contact met voedingsproducten, namelijk
het decreet nr. 2007-766 van 10/05/2007, tot gedeeltelijke intrekking van het gewijzigde decreet nr. 92-631 van 8 juli
1992 met betrekking tot de materialen en artikelen die bedoeld zijn om in contact te komen met voedingsmiddelen,
producten en dranken om mensen of dieren te voeden.
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Het

artikel

waarnaar

hierboven

wordt

verwezen,

is

geschikt

voor

gebruik

onder

normale

en

voorzienbare

gebruiksomstandigheden die geen onaanvaardbare wijziging in de samenstelling of een wijziging in de organoleptische kenmerken
van de voedingsproducten veroorzaken:
In contact met alle soorten voedingsmiddelen :

☑

Deze conformiteitsverklaring is opgesteld op basis van:
Conformiteitsverklaring leverancier

☑

en/of
Productanalyserapport door een laboratorium

☑

DEZE ATTEST VERKLAART IN OVEREENSTEMMING MET BOVENGENOEMDE REGELGEVINGEN.
DE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES GEGEVEN IN DE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK VAN HET PRODUCT MOETEN IN ACHT
GENOMEN WORDEN.

De aangever stelt alle noodzakelijke documenten ter beschikking op basis van deze verklaring.
Deze verklaring is geldig voor een periode van twee jaar. Ze moet vóór twee jaar worden verlengd in alle gevallen waarin de
conformiteit niet langer is gegarandeerd en in het geval van wijzigingen in de regelgeving.

Datum: 01/01/2022

Philippe Tomson
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