VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK EN DE DIENSTVERLENING VAN REACH-IT
NEEM VOOR GEBRUIK VAN REACH-IT DE VOLGENDE VOORWAARDEN VOOR HET
GEBRUIK VAN REACH-IT AANDACHTIG DOOR. KLIK OP “AKKOORD” ALS U MET
DE VOORWAARDEN VOOR DE DIENSTVERLENING INSTEMT. KLIK OP
“WEIGEREN” ALS U NIET MET DEZE VOORWAARDEN INSTEMT. TOEGANG TOT
REACH-IT IS ONDERWORPEN AAN VOORAFGAANDE AANVAARDING VAN DEZE
VOORWAARDEN.
1. Definities
a) Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, hebben de in deze voorwaarden gebruikte
termen de volgende betekenis:
REACH-IT

het centrale IT-systeem, bestaande uit de officiële REACHIT-webapplicatie
en
-website
zoals
door
ECHA
voorgeschreven voor het indienen van REACH-IT-gegevens
en voor kennisgeving van alle besluiten en correspondentie
die op deze indieningen betrekking hebben. Het systeem
steunt op: i) de eisen van Verordening (EG) nr. 1907/2006
van
het
Europees
Parlement
en
de
Raad
van
18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van
en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische
stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees
Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van
Richtlijn
1999/45/EG
en
houdende
intrekking
van
Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en Verordening
(EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn
76/769/EEG van de Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG,
93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie en
aanverwante
wetgeving
(hierna
"REACH-verordening"
genoemd), alsmede ii) de eisen zoals beschreven in
Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees
Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de
indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels
tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en
1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG)
nr. 1907/2006 (hierna "CLP-verordening" genoemd);

REACH-IT-gegevens gegevens, informatie of mededelingen die worden ingediend
om te voldoen aan de eisen zoals beschreven in de REACHverordening en aanverwante wetgeving, alsmede om te
voldoen aan de eisen die in de CLP-verordening worden
beschreven;
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ECHA

het Europees Agentschap voor chemische stoffen, dat in
2007 in Helsinki, Finland, is opgericht;

besluit

een besluit dat ECHA in het kader van zijn regelgevende
taken neemt;

mededeling

een document dat binnen een vastgestelde termijn een
antwoord aan ECHA vereist;

partij

een rechtspersoon die in REACH-IT is ingeschreven om
toegangsrechten voor REACH-IT te krijgen en informatie
en/of REACH-IT-gegevens te mogen indienen;

gebruiker

de persoon of personen die door de partij is/zijn
aangewezen en geautoriseerd om toegang tot REACH-IT te
hebben en er gebruik van te maken;

voorwaarden

deze voorwaarden zoals deze van kracht zijn en van tijd tot
tijd worden gewijzigd;

MSCA

de bevoegde instantie die door een lidstaat van de Europese
Unie of IJsland, Liechtenstein en Noorwegen is aangewezen
als verantwoordelijke instelling voor het toepassen van de
REACH-verordening en aanverwante wetgeving, alsmede de
CLP-verordening;

persoonsgegevens

persoonsgegevens in de zin van Verordening (EG)
nr. 45/2001 of Richtlijn 95/46/EG betreffende de verwerking
van persoonsgegevens;

betrokkene

betrokkene in de zin van Verordening (EG) nr. 45/2001 of
Richtlijn 95/46/EG betreffende de verwerking van
persoonsgegevens.

Andere eigendomsrechten: andere rechten dan intellectuele-eigendomsrechten,
waaronder, maar niet beperkt tot, mogelijke rechten voor
het gebruiken en openbaar maken van de namen van
registranten en potentiële registranten.
b) De gebruikte titels dienen enkel ter referentie en maken geen deel uit van deze
voorwaarden. Woorden in het enkelvoud omvatten tevens de meervoudsvorm en
omgekeerd, woorden in een bepaald geslacht omvatten alle geslachten en woorden
die naar personen verwijzen, omvatten ook organisaties en omgekeerd.
2. De REACH-IT-dienstverlening
REACH-IT biedt partijen een onlineplatform om REACH-IT-gegevens te controleren en/of
bij ECHA in te dienen. Bovendien stelt ECHA partijen enkel via REACH-IT op de hoogte
van besluiten en andere mededelingen met betrekking tot REACH-IT-gegevens.
3. Erkenning en aanvaarding van de voorwaarden
a) Om toegang tot REACH-IT te krijgen, moet de partij inloggen met behulp van haar
gebruikersna(a)m(en) en wachtwoord(en). De toegang tot en het gebruik van de REACH2

IT-dienstverlening worden behoudens en overeenkomstig deze voorwaarden aan de
partij verleend.
b) Iedere gebruiker dient, voordat hij zich bij REACH-IT aanmeldt door een REACH-ITaccount aan te maken bestaande uit een gebruikersnaam en een wachtwoord, deze
voorwaarden te lezen en ermee in te stemmen door op de knop ‘Akkoord’ te klikken. Als
een partij meer dan één gebruiker heeft aangewezen, geldt deze verplichting voor elke
afzonderlijke gebruiker. ECHA behoudt zich het absolute recht voor deze voorwaarden
naar eigen goeddunken, op iedere willekeurige wijze of op ieder willekeurig moment te
wijzigen. Wanneer de gebruikers van de partij de eerste keer na de wijziging van de
voorwaarden inloggen, zullen zij worden verzocht de gewijzigde voorwaarden te lezen en
te accepteren. Door in te loggen op en/of gebruik te blijven maken van REACH-IT
stemmen de gebruikers van de partij uitdrukkelijk met de gewijzigde voorwaarden in.
4. Gebruiksvoorwaarden
a) Een partij is gerechtigd REACH-IT te gebruiken teneinde haar wettelijke verplichtingen
of die van de bedrijven die zij onder de REACH-verordening en de CLP-verordening of
aanverwante wetgeving vertegenwoordigt, na te komen en/of vast te stellen. REACH-IT
mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
b) De partij stemt ermee in dat alle gebruikers die de gebruikersna(a)m(en) en het (de)
wachtwoord(en) gebruiken om op REACH-IT in te loggen, namens de partij optreden en
wettelijk bevoegd zijn om namens de partij op te treden. Alle verwijzingen in deze
voorwaarden naar de gebruikers van de partij die op REACH-IT inloggen of REACH-IT
blijven gebruiken of zich op welke andere manier dan ook toegang tot REACH-IT
verschaffen, omvatten alle handelingen die door een persoon met gebruikmaking van de
gebruikersna(a)m(en) en het (de) wachtwoord(en) van de partij worden uitgevoerd
(ongeacht of dit door de partij geautoriseerd is).
c) De partij stemt ermee in om vóór het indienen van persoonsgegevens bij REACH-IT
eerst toestemming van de betrokkene te hebben verkregen, indien de wet voorschrijft
dat dit verplicht is voor het indienen of verwerken van persoonsgegevens in REACH-IT.
De artij mag de persoonsgegevens niet indienen zonder toestemming van de
betrokkene. De mededeling over persoonsgegevens op de website van ECHA bevat meer
informatie over de verwerking van persoonsgegevens. De partij stemt ermee in (en heeft
van alle betrokkenen de toestemming gekregen) dat de door haar verstrekte
persoonsgegevens door ECHA en/of de MSCA's worden verwerkt voor de
tenuitvoerlegging van de REACH- en CLP-verordening en andere relevante
communautaire wetgeving en de naleving van de verplichtingen waaraan de partij op
basis van de REACH- en CLP-verordening en andere relevante communautaire wetgeving
moet voldoen.
d) ECHA en de MSCA's mogen zich op basis van deze voorwaarden, en uitsluitend voor
de daarin aangegeven doeleinden, toegang verschaffen tot alle via REACH-IT ingediende
informatie en deze reproduceren, controleren, gebruiken, opvragen en opslaan. Met
uitzondering van vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens hebben ECHA en de
MSCA's ook toestemming om overeenkomstig hun institutionele taken en doelstellingen,
met inbegrip van maar niet beperkt tot de tenuitvoerlegging van de REACH-verordening
en verwante wetgeving alsmede de CLP-verordening, REACH-IT-gegevens te citeren,
afgeleide werken ervan te maken, ze te publiceren of ze op andere wijze openbaar te
maken.
e) De partij erkent dat Verordening (EG) nr. 1049/2001 van het Europees Parlement en
de Raad van 30 mei 2001 inzake de toegang van het publiek tot documenten van het
Europees Parlement, de Raad en de Commissie, op REACH-IT-gegevens van toepassing
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is. Verordening (EG) nr. 1367/2006 van het Europees Parlement en de Raad van
6 september 2006 betreffende de toepassing van de bepalingen van het Verdrag van
Aarhus betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de
rechter inzake milieuaangelegenheden op de communautaire instellingen en organen,
kan op REACH-IT-gegevens van toepassing zijn.
f) De partij stemt ermee in de gegevens van haar gebruikers altijd zo actueel mogelijk te
houden. Hiertoe kan ECHA de gebruikers verplichten hun gegevens jaarlijks te
bevestigen.
5. Verstrekking van REACH-IT-gegevens en garanties
a) Alle REACH-IT-gegevens moeten aan ECHA worden verstrekt in elektronische vorm en
vrij van computervirussen overeenkomstig het formaat en de procedures die van tijd tot
tijd door ECHA worden bepaald of op een andere manier die van tijd tot tijd door ECHA
wordt vastgesteld en bekendgemaakt.
b) De partij zal te allen tijde afzien van het indienen van informatie of ander materiaal
waarmee inbreuk wordt gemaakt op de auteursrechten, octrooien, handelsmerken of
handelsgeheimen of andere intellectuele-eigendomsrechten van derden.
c) ECHA en de partij erkennen dat het internet vanwege het onvoorspelbare risico van
congestie, kwaadwillende derden en andere redenen een intrinsiek onbetrouwbaar
communicatiemiddel is en dat deze onbetrouwbaarheid buiten de invloedssfeer van de
partij of ECHA ligt. De partij en ECHA erkennen dat er door deze onbetrouwbaarheid
vertragingen kunnen ontstaan bij het versturen en ontvangen van hun informatie,
mededeling of ander materiaal, hetgeen kan leiden tot vertragingen bij de verwerking
van dergelijke informatie, mededeling of ander materiaal die/dat via REACH-IT is
ingediend. ECHA en de partij erkennen dat het onmogelijk is om een waterdichte
beveiliging te handhaven. ECHA spant zich tot het uiterste in om ervoor te zorgen dat
REACH-IT correct functioneert. ECHA is niet aansprakelijk voor ongeoorloofde toegang
tot REACH-IT door derden of voor storingen, fouten of vertragingen die te wijten zijn aan
de internetverbindingen van de partij.
d) De partij verklaart, garandeert en verbindt zich er ten opzichte van ECHA toe dat:
i) alle door de partij ingediende REACH-IT-gegevens waarheidsgetrouw, actueel
en nauwkeurig en niet misleidend, onvolledig of onjuist zijn;
ii) alle door middel van de REACH-account van de partij via REACH-IT bij ECHA
ingediende REACH-IT-gegevens geacht worden door de partij te zijn ingediend;
iii) zij eigenaar is van de intellectuele-eigendomsrechten van de door haar
ingediende REACH-IT-gegevens, waaronder auteursrechten, handelsmerken of
naam, of door de eigenaar van deze intellectuele-eigendomsrechten naar behoren
is gemachtigd om deze in het kader van deze voorwaarden te gebruiken.
e) De partij garandeert ECHA bij dezen bovendien dat:
i) alle informatie die zij in verband met de aanvraag om partij te worden aan
ECHA heeft verstrekt en alle informatie die hierna van tijd tot tijd wordt verstrekt
om haar status als partij te onderhouden, volledig, juist en actueel is;
ii) zij voor de aanmelding voor het gebruik van REACH-IT en de aanvaarding en
uitvoering van de verplichtingen die uit deze voorwaarden voortvloeien naar
behoren is gemachtigd middels alle benodigde goedkeuringen van bedrijven of
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derden en dat dit niet in strijd is met de statuten van de partij of om het even
welke wet- of regelgeving of overeenkomst waaraan de partij gebonden is;
iii) deze voorwaarden een wettelijk bindend en afdwingbaar contract vormen; en
iv) zij tijdens haar gebruik van REACH-IT alle van toepassing zijnde wet- en
regelgeving zal naleven, met inbegrip van maar niet beperkt tot alle procedures
en aanwijzingen die door ECHA zijn medegedeeld of gepubliceerd.
6. Disclaimer en beperking van aansprakelijkheid
a) Deze bepaling doet geen afbreuk aan artikel 101 van de REACH-verordening
betreffende de aansprakelijkheid van ECHA.
b) De partij erkent dat ieder gebruik van of vertrouwen op ieder willekeurig deel van
REACH-IT geheel voor eigen risico van de partij komt. De partij erkent verder dat het
gebruik van REACH-IT op "AS IS"- en "AS AVAILABLE"-basis plaatsvindt en zonder
uitdrukkelijke of impliciete garantie of voorwaarde.
c) ECHA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor indieningen die via REACH-IT zijn
gedaan. Door in te loggen op en/of gebruik te blijven maken van REACH-IT en/of
gebruikers te voorzien van wachtwoorden die kunnen worden gebruikt om REACH-ITgegevens in te dienen, draagt de partij de volledige verantwoordelijkheid voor alle
REACH-IT-gegevens die via REACH-IT aan ECHA worden verstrekt. ECHA is niet
aansprakelijk of verantwoordelijk (op grond van onrechtmatige daad, contract of
anderzins) voor enig verlies of enige schade (direct of indirect, met inbegrip van maar
niet beperkt tot bedrijfsschade, winstderving, verlies van verwachte besparingen of
verlies van goodwill) als gevolg van het gebruik van of het vertrouwen op REACH-IT of
alle daarmee verbonden systemen of software, waaronder verkeerde behandeling,
weglating, niet-verstrekking, vertraging of nalatig of niet-toegelaten gebruik van REACHIT of van de voor de partij geregistreerde gebruikersnamen en wachtwoorden.
d) ECHA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de nauwkeurigheid, volledigheid
of betrouwbaarheid van de inhoud of het formaat van de REACH-IT-gegevens, noch
vóór, noch na het indienen ervan via REACH-IT. Het is de volledige verantwoordelijkheid
van de partij om ervoor te zorgen dat alle REACH-IT-gegevens nauwkeurig zijn en aan
alle van toepassing zijnde wettelijke bepalingen voldoen en dat de partij toestemming
heeft om dergelijke gegevens in te dienen.
e) ECHA is niet aansprakelijk voor handelingen of storingen, belemmeringen of
vertragingen bij de uitvoering, geheel of gedeeltelijk, van de verplichtingen die voor
ECHA uit deze voorwaarden voortvloeien, indien de betreffende handeling, storing,
belemmering of vertraging voortkomt uit oorzaken die buiten de invloedssfeer van ECHA
liggen. Dergelijke oorzaken omvatten, maar zijn niet beperkt tot, gevallen van
overmacht,
arbeidsgeschillen,
mechanische
defecten,
computerstoringen
of
systeemgebreken of andere storingen aan apparatuur, storingen van of gebreken in
computer- of systeemsoftware, schade aan computers ten gevolge van onbevoegde
programmeerroutines, onbeschikbaarheid of beperkingen van communicatiemiddelen
(om welke reden ook), onderbrekingen van de stroomvoorziening, wetten, decreten,
regels of besluiten van om het even welk(e) overheid, bevoegde instantie,
supranationaal orgaan, rechtbank of tribunaal en andere oorzaken die buiten de
invloedssfeer van ECHA liggen.
f) De partij stemt er onherroepelijk en onvoorwaardelijk mee in ECHA te verdedigen
tegen, volledig te vrijwaren van en schadeloos te stellen voor alle aansprakelijkheden,
vormen van schade, vorderingen, acties, kosten en uitgaven (met inbegrip van alle
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juridische kosten) die verband houden met of voortvloeien uit het via REACH-IT
ontvangen, verzenden, publiceren, opslaan of bezitten van REACH-IT-gegevens en/of
schending van deze voorwaarden door de partij en/of het onjuiste gebruik van REACH-IT
door de partij.
7. Intellectuele-eigendomsrechten en andere eigendomsrechten
a) Met uitzondering van de intellectuele-eigendomsrechten die de partij in verband met
REACH-IT-gegevens bezit, erkent de partij dat de inhoud en het materiaal van REACH-IT
(met inbegrip van het ontwerp en de lay-out van de website) eigendom van ECHA of
derden zijn en dat de daarin gelegen auteursrechten, databaserechten, rechten om de
gegevens te vermelden, intellectuele-eigendomsrechten en andere eigendomsrechten
ECHA of derden toebehoren. Voor openbaarmaking en/of gebruik van dergelijke
informatie kan voorafgaande toestemming van de desbetreffende eigenaar worden
verlangd
b) De partij erkent dat REACH-IT en aanverwante systemen en software eigendom van
ECHA zijn. De partij zal de REACH-IT-software of de aanverwante software niet
manipuleren, wijzigen, decompileren, reverse-engineeren of op andere wijze veranderen
en zich geen onbevoegde toegang verschaffen tot welk deel van REACH-IT dan ook.
ECHA heeft het recht de partij de toegang tot om het even welk onderdeel van REACH-IT
te ontzeggen als de partij zich aan één van de bovenstaande handelingen schuldig maakt
of als ECHA op enig moment redelijkerwijs vermoedt dat de partij zich aan dergelijke
handelingen schuldig heeft gemaakt of dit heeft geprobeerd.
8. Wijziging, beëindiging of stopzetting
a) ECHA behoudt zich het recht voor REACH-IT (of een gedeelte of een functie ervan) op
elk willekeurig moment te wijzigen of te beëindigen, tijdelijk of permanent, en stelt de
partij hiervan indien mogelijk vooraf op de hoogte of stelt de partij hiervan niet vooraf
op de hoogte als dit niet mogelijk is. ECHA kan de toegang van de partij tot het gehele
REACH-IT-systeem of delen daarvan naar eigen goeddunken en om welke reden dan ook
stopzetten of opschorten, met inbegrip van maar niet beperkt tot schendingen van deze
voorwaarden of andere voorwaarden die van tijd tot tijd door ECHA worden gesteld.
b) Bij het uitoefenen van de discretionaire bevoegdheid voor dit punt moet ECHA
rekening houden met alle relevante omstandigheden en verplichtingen die op grond van
de REACH-verordening, de CLP-verordening en aanverwante wetgeving voor de partij
van toepassing zijn. ECHA heeft met name het recht om het gehele REACH-IT-systeem
of delen daarvan naar eigen goeddunken op te schorten om REACH-IT of alle
aanverwante systemen of software te upgraden of te wijzigen en/of de toegang tot en
het gebruik van REACH-IT door de partij te beperken indien ECHA dat redelijkerwijs
noodzakelijk acht voor het gebruik of onderhoud van REACH-IT of alle aanverwante
systemen of software. ECHA kan door de partij of derden niet aansprakelijk worden
gesteld voor claims die voortvloeien uit een dergelijke stopzetting, beperking of
opschorting van REACH-IT.
9. Kennisgeving van besluiten en mededelingen
a) De partij erkent uitdrukkelijk en stemt ermee in dat REACH-IT het enige middel is via
hetwelke ECHA zijn besluiten en mededelingen kenbaar maakt. Hiertoe bevat REACH-IT
een speciale pagina voor kennisgevingen waartoe iedere gebruiker toegang heeft en
waarop besluiten en mededelingen in chronologische volgorde worden weergegeven.
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b) Besluiten en mededelingen worden geacht te zijn ontvangen op het moment dat deze
voor het eerst worden geopend door een gebruiker of de partij waaraan ze zijn gericht.
c) De datum van de kennisgeving van besluiten en mededelingen is de datum waarop
deze via REACH-IT beschikbaar zijn gemaakt in de gebruikersaccount van de partij.
d) De partij stemt er uitdrukkelijk mee in dat besluiten en mededelingen zeven dagen na
hun datum van kennisgeving als ontvangen worden beschouwd als (geen van) de
gebruiker(s) deze in de tussentijd heeft (hebben) geopend. De partij stemt er daarom
mee in dat haar gebruiker(s) zich regelmatig aanmeld(t)(en) en alle ontvangen besluiten
en mededelingen in zijn (hun) account(s) bekijk(t)(en).
e) Besluiten en mededelingen die verband houden met de volgende voorgeschreven
procedures leiden bij wijze van uitzondering een vastgestelde termijn voor partijen in om
op de kennisgeving te reageren of ernaar te handelen:
i) PPORD – ECHA wijst op onvolledige kennisgeving (artikel 9, lid 5, van de
REACH-verordening);
ii) TCC – ECHA wijst op onvolledige registratie (artikel 20, lid 2, van de REACHverordening);
iii) andere chemische naam – ECHA maakt bezwaar (artikel 24, lid 3, van de CLPverordening);
iv) gezamenlijk gebruik van gegevens – verzoek aan de andere registrant om
diens ‘verweer’ in te dienen (artikel 27, lid 6, en artikel 30, lid 3, van de REACHverordening);
v) beoordeling – registrant maakt opmerkingen bij wijzigingsvoorstel (artikel 51,
lid 5, en artikel 52, lid 2, van de REACH-verordening); en
vi) verzoeken om toegang tot documenten – raadplegingen van derden (artikel 4,
lid 4, van Verordening (EG) nr. 1049/2001).
f)
Onverminderd
het
bovenstaande
kan
ECHA
een
geautomatiseerd
e-mailnotificatiesysteem invoeren om de gebruiker(s) op de hoogte te brengen van
kennisgevingen van besluiten in REACH-IT. Een dergelijk e-mailsysteem zal, indien dit
wordt ingevoerd, een aanvulling vormen op de in punt 9, onder a), beschreven
kennisgevingsprocedure en de partij zal hoe dan ook verplicht blijven op inkomende
kennisgevingen te letten zoals hierboven beschreven in punt 9, onder d).
10. Diverse bepalingen
a) Als een bepaling in deze voorwaarden geacht wordt in bepaalde mate ongeldig of
onuitvoerbaar te zijn, zal de betreffende bepaling worden geïnterpreteerd, uitgelegd en
gewijzigd, voor zover dat redelijkerwijs wettelijk vereist is om de bepaling geldig,
uitvoerbaar en in overeenstemming met haar oorspronkelijke doelstelling te maken. Elke
bepaling in deze voorwaarden is scheidbaar en indien één of meer bepalingen geacht
worden ongeldig of onuitvoerbaar te zijn, blijven de resterende bepalingen van deze
voorwaarden onverminderd van kracht.
b) Het is niet de bedoeling dat deze voorwaarden in strijd zijn met verplichte eisen zoals
beschreven in van toepassing zijnde verplichte regelgeving, noch dat zij
aansprakelijkheid voor zaken uitsluiten die op basis van dergelijke regelgeving niet mag
worden uitgesloten.
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c) Deze voorwaarden worden beheerst door en uitgelegd volgens het Fins recht, met
uitsluiting van de bepalingen inzake rechtskeuze.
d) Geschillen, onenigheden of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met
deze overeenkomst of de schending of geldigheid ervan, zullen worden berecht door de
arrondissementsrechtbank van Helsinki, Finland.
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