
 

Quintens kan u helpen bij het aanleveren van 
de juiste gegevens aan de datapool van GS1.

Met het ISA platform is Quintens al jarenlang 
een deskundige dienstverlener voor vele 
grote retailers als het gaat om de complexe 
wet- en regelgeving betre�ende gevaarlijke 
sto�en. Onze specialisten en geavanceerde 
software analyseren op een e�ciënte manier 
bekende data en eigenschappen van 
(consumenten) producten en ondersteunen 
zo in de hele keten van producent tot 
consument de verantwoordelijken in hun 
wettelijke taken. 

Quintens is marktleider in het verwerken en 
verrijken van gevaarlijke sto�en dossiers voor 
onder meer grote bouwmarkten als 
Hornbach, Intergamma en Maxeda, maar ook 
voor Bol.com en Partspoint. Onze ISA dienst is 
nu ook beschikbaar voor producenten en 
leveranciers van consumentenartikelen.

Hiernaast volgt een eerste kennismaking met 
de vraagstukken waarbij wij u kunnen onder-
steunen. 

Meer informatie vindt u op isa-quintens.nl

Aanbod aan leveranciers van gevaarlijke sto�en 

Wilt u weten òf uw producten gevaarlijke sto�en bevatten of weet u dat nu niet zeker?
Quintens kan u helpen met een quick-scan van uw productlijst. Quintens geeft u per product terug òf, en zo 
ja, welke documentatie nodig is in het kader van wet- en regelgeving gevaarlijke sto�en.

Weet u al wel dát uw producten gevaarlijke sto�en bevatten, maar kunt u de relevante 
gegevens niet snel en eenvoudig aanleveren aan de retailer / GS1?
Quintens helpt u om alle gegevens in het gewenste format aan te leveren aan GS1 en uw klanten. 
U heeft bijvoorbeeld al wel veiligheidsinformatiebladen (SDS), maar niet de achterliggende data om deze 
eenvoudig in een dataportaal aan te bieden.

U heeft veiligheidsinformatie beschikbaar, maar uw klant of eigen beleid vraagt om kwaliteits-
garanties? 
Quintens analyseert de gegevens op het veiligheidsinformatieblad voor u, conform de methode die GS1 en 
afnemers van u vragen. Samen zorgen we voor een consistent en volledig SDS. 

Heeft u de wettelijk vereiste minimum data van uw producten beschikbaar, maar is vertaling 
nodig naar de betekenis ervan voor opslag of transport?
Quintens helpt u om de standaard gegevens over uw producten te interpreteren en betekenis te geven 
(bijvoorbeeld met duidelijke werkplekinstructies, etikettering, transport- en logistiek). 

Quintens biedt praktische en e�ciënte oplossingen voor de informatievraag van uw afnemers! 
Wij zijn �exibel en helpen u om snel en kosten-e�ciënt een goede dienst aan uw afnemers te leveren. 
Door jarenlange dienstverlening aan sectororganisaties en kennisinstituten hebben we veel 
inhoudelijke kennis van het domein gevaarlijke sto�en. Daarbij hebben we veel ervaring met ICT 
oplossingen in het verwerken en koppelen van bestanden en documenten. Voor hele grote, maar ook 
voor kleinere producenten helpt ons ervaren datateam u graag bij het zoeken naar de beste route 
voor uw gegevens.    
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