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Gevaarlijke stoffen

DHL PARCEL

GEVAARLIJKE STOFFEN
Voor het vervoeren van gevaarlijke stoffen of goederen zijn er specifieke weten regelgevingen. Om met DHL gevaarlijke stoffen te mogen vervoeren moet
de verzender zich aan deze regels houden.

Gevaarlijke stoffen

GEVAARLIJKE STOFFEN
WAT ZIJN GEVAARLIJKE STOFFEN?

GEVARENKLASSELABELS

Gevaarlijke stoffen zijn vloeistoffen, gassen of vaste stoffen/

Wanneer een of meerdere van onderstaande labels (of

voorwerpen die een risico vormen voor de gezondheid of

variaties daarop) zich op een zending bevinden, valt de

veiligheid van mens, dier en milieu. Blootstelling aan

zending niet onder LQ en kan DHL Parcel deze niet

gevaarlijke stoffen kan meteen gevolgen hebben, maar dit

vervoeren.

kan ook op de langere termijn.

WETGEVING EN DHL PARCEL
DHL Parcel moet zich houden aan wetgeving omtrent
het vervoeren van gevaarlijke stoffen. De regels voor het
vervoeren van gevaarlijke stoffen over de weg staan in een
Europese overeenkomst genaamd ADR (Accord européen
relatief au transport international de marchandises
Dangereuses par Route). Naast het ADR hebben we ook
te maken met de Nederlandse wetgeving VLG (regeling
Vervoer van Gevaarlijke stoffen over land).

WAT IS WEL TOEGESTAAN EN WAT
NIET?
Bij DHL Parcel is het alleen toegestaan om gevaarlijke
stoffen te vervoeren in maximale (stofspecifieke) hoeveelheden, ook wel bekend als Limited Quantities (LQ).
Voorwaarde om zendingen als LQ te versturen is een juiste
verpakking die gekenmerkt is met een ruitvormig logo.

LQ kenmerk

EXTRA INFORMATIE
Gevaarlijke stoffen mogen alleen worden vervoerd volgens
de regels van ADR 3.4 (LQ). Neem contact op met je
contactpersoon als er twijfels zijn over het verpakken en
vervoeren van gevaarlijke goederen.
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Gevaarlijke stoffen

VERBORGEN GEVAARLIJKE
STOFFEN

MEEST VOORKOMENDE FOUTEN
LQ ZENDINGEN

Veel voorkomende producten die gevaarlijk zijn waarvan

nn

je het niet verwacht:

LQ mag niet in enkelvoudige verpakking worden
verzonden

nn

LQ mag niet meer zijn dan 5 liter/kilo per binnenverpakking (*)

nn

LQ mag niet voorzien zijn van een gevarenklasselabel

nn

LQ mag niet meer wegen dan 30 kilo per buitenverpakking

PARFUM

ACNE CRÈME

Bevat brandbare

Bevat bijtende

(*) per stof en verpakkingsgroep zijn er specifieke maximale

oplosmiddelen

bestandsdelen

hoeveelheden, maar nooit meer dan 5 liter/kilo.

APPROVAL
Om gevaarlijke stoffen en/of voorwerpen te mogen
vervoeren volgens ADR 3.4 (LQ), moet een approval
worden aangevraagd bij DHL.
Pas wanneer de approval is afgegeven mogen gevaarlijke
stoffen vervoerd worden via DHL (-Connect).

E-SMOKER

AUTO ACCU

Bevat giftige vloeistoffen

Kortsluitingsgevaar en

en lithiumbatterijen

bevat bijtende vloeistof

BRANDBLUSSER

RUM

Cilinder onder zeer

Rum met meer dan 70 %

hoge druk (ontplof-

alcohol is een zeer

fingsgevaar)

brandbare vloeistof

MEER INFORMATIE
Voor meer informatie kunt u terecht bij uw vaste
DHL-contactpersoon of bij onze klantenservice via
088-3454300.

