Algemene
voorwaarden
voor Vervoer Gevaarlijke Stoffen binnen NL en BE

Inleiding
PostNL Pakketten België NV, met zetel te Bremheidelaan 10, 2300 Turnhout, 0862.743.833, RPR Antwerpen, afdeling
Turnhout, (www.postnl.be) (hierna “PostNL Pakketten”) vervoert geen gevaarlijke stoffen maar onder de vrijstellingen
genoemd in hoofdstuk 3.4 en 3.5 van het ADR zijn er mogelijkheden, mits wordt voldaan aan deze voorwaarden. Pakketten
vallend onder de vrijstellingen genoemd in hoofdstuk 3.4 en 3.5 van het ADR worden hier verder “ADR zendingen”
genoemd.

Artikel 1
Algemene Voorwaarden Goederenvervoer
Deze Voorwaarden zijn aanvullend op de Algemene Voorwaarden Goederenvervoer van toepassing op de
Vervoerovereenkomst uitsluitend voor zover Afzender ADR zendingen vervoert. Woorden met een hoofdletter
hebben dezelfde betekenis als daaraan is gegeven in de Algemene Voorwaarden Goederenvervoer.

Artikel 2
Afzender
Afzender is er volledig voor verantwoordelijk dat zij de bepalingen van het ADR en deze Voorwaarden strikt
naleeft. Afzender zal PostNL Pakketten schadeloos stellen tegen en vrijwaren voor alle schade die PostNL Pakketten en
haar onderaannemers lijdt wegens de niet nakoming door Afzender van de bepalingen van het ADR en/of deze
Voorwaarden.

Artikel 3
ADR zendingen
Onder ADR zendingen worden uitsluitend verstaan zendingen bevattende gevaarlijke stoffen waarvoor ten tijde van
het aanbieden van de zending wettelijke vrijstellingen ADR 3.4 en 3.5 gelden die het vervoer ervan toestaan. Andere ADR
goederen mogen onder geen beding ten vervoer aan PostNL Pakketten worden aangeboden. ADR zendingen mogen niet
als brievenbus pakje verzonden worden (uitsluitend als standaard ADR Pakket). Alle Aanvullende Diensten zijn toegestaan.

Artikel 4
Bestaande afspraken
Voor het overige blijven alle bestaande afspraken als vermeld in de Vervoerovereenkomst en de toepasselijke
voorwaarden onverkort van kracht. De mogelijkheid om zendingen conform ADR 3.4 / 3.5 en deze voorwaarden te
vervoeren geldt alleen voor contractklanten van PostNL Pakketten.

Artikel 5
Wijzigingen
Deze Voorwaarden kunnen te allen tijde door PostNL Pakketten worden gewijzigd.
PostNL Pakketten zal Afzender daarover voortijdig informeren.

Artikel 6
Correct voormelden
ADR zendingen moeten aangekondigd worden conform ADR en daarom moet het gevaarlijke stoffen kenmerk aangevinkt
worden in de “voormeld applicatie”.

Artikel 7
Toegestane bestemmingen
Verzenden conform deze voorwaarden is uitsluitend toegestaan voor bestemmingen binnen Nederland en België.

Artikel 8
Samenvattend
ADR zendingen moeten als volgt ter verzending worden aangeboden aan PostNL:
1. Conform ADR laatste versie hoofdstuk 3.4 en 3.5
2. Uitsluitend worden verzonden aan Nederlandse en Belgische adressen
3. Alleen voor klanten met een pakketten contract met PostNL Pakketten
4. Voorgemeld via de voormeld applicatie, met het gevaarlijke stoffen kenmerk aangevinkt
5. uitsluitend als pakket, ADR zendingen mogen niet als brievenbus pakje verzonden worden
6. Alle Aanvullende Diensten zijn toegestaan.
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