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Kerstsluiting 2020

Notificeren en UFI code

Gedurende de kerstperiode zijn wij gesloten vanaf maandag 21

Heeft u uw producten al laten notificeren?

december tot en met donderdag 24 december. LET OP: dit jaar zijn wij

Zoals in eerdere nieuwsbrieven genoemd moeten vanaf 1 januari 2021

maandag 28 december tot en met donderdag 31 december geopend.

alle (nieuwe) producten met een gevaarsindeling voor gezondheids- en/

Maandag 4 januari 2021 start onze eerste werkdag van het jaar 2021.

of fysische gevaren volgens het nieuwe systeem genotificeerd worden bij
het antigifcentrum. Hierbij wordt een Unieke Formule-Identificatiecode

Wij adviseren u om alvast uw voorraden goed te controleren in verband

(UFI code) gegenereerd die verplicht op het etiket moet worden gezet.

met mogelijk langere levertijden.
Voor bestaande producten die NIET genotificeerd zijn per 1 januari
Wij wensen u alvast fijne feestdagen!

2021, of nieuwe producten die u bij ons afneemt VANAF 1 januari
2021, is het verplicht om deze UFIcode te vermelden op het etiket.
Bij reeds bestaande producten die al zijn genotificeerd is er een
overgangstermijn en is vanaf 1 januari 2025 verplicht om de UFI
code te vermelden.
Wij verzoeken u dan ook zeer dringend om uw producten te notificeren
bij het antigifcentrum als u dat nog niet heeft gedaan! Op deze manier
kunnen wij gebruik maken van de overgangsperiode tot 2025.

Wat moet u doen?
Vraag via productnotificatie@umcutrecht.nl een account aan. Door
het doorgeven van uw bedrijfsgegevens ontvangt u een inlognaam
en wachtwoord. Als u deze aan ons doorgeeft kunnen wij voor u
desgewenst de producten notificeren. Via www.productnotificatie.nl
kunt u inloggen om uw gegevens in te zien als u al een account heeft.
Neem gerust contact op met de binnendienst als u nog vragen heeft.
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COVID-19 artikelen

Verkrijgbaarheid verpakkingen

Uiteraard is het u niet onbekend dat wij diverse artikelen produceren

Na een turbulente eerste helft van 2020 waarbij wij geconfronteerd

die bijdragen aan de hygiënische manier van werken. Te denken aan

werden met lange levertijden van flessen, jerrycans, doseerpompen,

diverse soorten desinfectie, handalcohol, handzepen en quarternaire

triggers etc. is de markt nu weer redelijk stabiel.

ammonium. Maar heeft u ook al gedacht aan:
Mede door de extra opslagruimte in ons nieuwe pand kunnen wij nog

Densept gel 70%

beter vooruit plannen en kopen wij groter in om te voorkomen dat wij

Densept gel 70% is een alcohol gel met toelatingsnummer, waardoor u

uit voorraad raken.

op het etiket mag claimen dat dit product geschikt is voor hygiënische
handdesinfectie. Dit middel is geschikt voor gebruik in facilitaire
afdelingen, kantoren en werkplaatsen.
Momenteel hebben wij deze gel naast onze 1 liter ook weer beschikbaar
in 500ml en 5liter verpakkingen. Let op: zolang de voorraad strekt!

Quarternaire ammonium
producten
Wegens schaarste is de grondstof voor Quarternaire ammonium
producten (voor anti alg en desinfectie) dit jaar al meerdere keren
verhoogd. En ook zeer recent zijn wij geconfronteerd met een forse

Handcrème
Door het handen wassen worden onze handen droog. Zoals door
Premier Rutte wordt gezegd: ‘we wassen onze handen kapot.’ Maar dat
hoeft niet, want we kunnen onze handen zeker na het handen wassen

verhoging van onze leverancier. Uiteraard zorgen wij dat wij voldoende
grondstof in huis hebben om u te kunnen beleveren, maar wees er wel
van bewust dat uw prijzen zullen wijzigen.

extra verzorgen met handcrème. Siderius heeft diverse recepten welke
verzorgende ingrediënten hebben om handen soepel en zacht te houden.
Neem contact op met de binnendienst voor meer informatie en prijzen.

Vloeibare Handzeep Parel
Nieuw in ons assortiment: een 500ml flacon handzeep met
pompje. Geheel naar eigen wens te voorzien van een standaard
transparant etiket of een full colour drukwerk label.
Neem contact op met de binnendienst voor meer informatie
en prijzen.
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