Benodigde ADR informatie

Beste klant,
Voor gevaargoed zendingen over de weg dient u onderstaande informatie
aan te geven, gebaseerd op de ADR wetgeving. Voor aanvang van het
daadwerkelijke transport (bij boeken van uw zending) dient u informatie
over het gevaargoed door te geven aan DSV. Deze informatie omvat:








Het UN nummer, voorafgegaan door de letters “UN”;
De stofnaam (proper shipping name);
Indien van toepassing, de technische benaming (veelal indien
N.E.G.* voorkomt in de stofnaam);
De klasse van het product en eventueel aanwezige bijkomstige gevaren (labelnummers);
Indien van toepassing, de verpakkingsgroep;
Tunnelcategorie;
De hoeveelheid (kg of liter) gevaargoed alsook het aantal en een beschrijving van de
verpakking waarin de gevaarlijke goederen zich bevinden;

Bij het laden zal de klant / afzender een vrachtdocument moeten overhandigen aan de chauffeur
welke de benodigde ADR informatie laat zien in de benodigde taal danwel talen. Bij binnenlands
transport is dit de Nederlandse taal en bij internationaal transport de Nederlandse taal en een van
de volgende talen: Engels, Frans of Duits.
Als er sprake is van zeevaart (bijvoorbeeld Ferry verkeer) dient er een DGD (Dangerous Goods
Declaration), in het Engels, overhandigd te worden. Hierop dienen alle bovenstaande aspecten
vermeld te staan. Ook bij vervoer van Limited Quantities dient dit specifiek aan gegeven te worden
op de DGD o.v.m. ‘’Limited Quantities’’. Tot slot geldt dat bij vervoer van brandbare goederen het
‘Flashpoint’ aangegeven dient te worden.
Wij begrijpen goed dat de bovenstaande informatie vragen kan oproepen. Mocht u daarom nog
verdere informatie over ADR goederen/transport willen, kunt u altijd een mail sturen naar onze
veiligheidsadviseur dhr. Robert Kuys via het volgende adres: veiligheidsadviseurs.nl@nl.dsv.com.
Ook kunt u meer informatie vinden op de DSV NL website.
Met vriendelijke groet,
DSV Road B.V.

*N.E.G. - Niet elders genoemd - is een technische benaming benodigd. Veelal staat deze
technische benaming in hoofdstuk 14 van het MSDS (Material Safety Data Sheet) van het
gevaargoed product.

