ADR instructiekaart 2017-2018
25 stuks (Nederlandse) ADR instructiekaart

ADR code 2017-2018 boeken
Wij bieden de officiële Nederlandstalige ADR boeken versie
2017-2018 inclusief het KB.
De ADR boeken zijn in een handzaam formaat in een set van twee
boeken samengevat en direct leverbaar voor slechts € 79,50 per
set

De ADR boeken 2017-2018 bestel je
hier.
ADR staat voor ‘Accord européen relatif au transport
international de marchandises Dangereuses par Route’. Het ADR
is het Europese verdrag voor het internationale vervoer van
gevaarlijke goederen over de weg binnen Europa.
Het bevat onder andere eisen over:
criteria voor gevaarsindeling gevaarlijke goederen
vervoersvoorwaarden
eisen aan verpakkingen en tanks
procedures voor de verzending, inclusief etikettering en
documentatie

Indeling

ADR

boeken

in

hoofdstukken.
Bijlage

A:

Algemene

voorschriften

en

voorschriften

met

betrekking tot de gevaarlijke stoffen en voorwerpen
Deel 1: Algemene voorschriften
Deel 2: Classificatie
Deel 3: Lijst van de gevaarlijke goederen, bijzondere
bepalingen en vrijstellingen met betrekking tot het vervoer
van gevaarlijke goederen verpakt in beperkte hoeveelheden
Deel 4: Bepalingen met betrekking tot het gebruik van de
verpakkingen en de tanks
Deel 5: Verzendingsprocedures
Deel 6: Voorschriften met betrekking tot de constructie van
de verpakkingen, van de grote recipiënten voor losgestort
vervoer (IBC’s – Intermediate Bulk Containers), van de
grote verpakkingen en van de tanks, en met betrekking tot
de beproevingen die ze moeten ondergaan
Deel
7:
Bepalingen
met
betrekking
tot
de
vervoersvoorwaarden, het laden, het lossen en de
behandeling
Bijlage B: Bepalingen betreffende het transportmaterieel en
het vervoer
Deel 8: Voorschriften met betrekking tot de bemanningen, de
uitrusting en de exploitatie van de voertuigen en tot de
documenten
Deel 9: Voorschriften met betrekking tot de constructie en
de goedkeuring van de voertuigen
Voor meer wegvervoer producten klik hier!

ADR
koffer
gevaarlijke stoffen

vervoer

Een complete ADR koffer kunt u online kopen bij
gevaarlijkestoffen.eu. Een ADR koffer is speciaal bestemd voor
gebruik in trucks. In de de koffer vindt u de verplichte delen
ten aanzien van voertuiguitrusting, persoonlijke bescherming
en milieubescherming.

De ADR koffer:
bevat de volgende items:
Zaklamp (LED, rubber coating niet vonkend)
Safety vest EN 471
Bril
Half gelaats adem masker met filter A1B1E1K1P1
Handschoenen (Nitril, chemisch bestendig)
Oogspoelfles
Kunststof schepje (niet vonkend)
Riool afdekking mat (PVC) 100×100 cm
ADR instructies (Nederlands)
Goedgekeurd volgens officiële ADR regels voor gebruik in o.a
ADR vrachtwagens.
Producten
nabestellen
of
bijbestellen?
https://gevaarlijkestoffen.eu/product-categorie/wegvervoer-gev
aarlijke-stoffen/

Oefenexamen
veiligheidsadviseur
Doet u binnenkort examen ADR veiligheidsadviseur
iets zekerder van je zaak zijn? Oefen dan
vragenmodules! Het examen ADR veiligheidadviseur
zeer pittig ervaren. Via deze site bieden
mogelijkheid om te trainen voor het examen.

ADR
en wil je
met onze
wordt als
we je de

Zijn het vragen die tijdens het échte examen ook voor komen?
Nee, het zijn vragen die je sterker maken en je beter wegwijs
maken in het ADR.

Het oefenexamen:
De training bestaat uit 8 vragenmodules welke allemaal 32
vragen bevatten. Na iedere module worden je antwoorden
gecontroleerd.
Na het afronden van uw bestelling ontvangt u automatisch een
downloadbaar document. Deze bevatten een inlogcode voor de
oefenwebsite: https://gevaarlijke-stoffen.com. Hiermee kun je
direct aan de slag! Heb je een module afgerond, dan kun je
vanzelf op een later moment weer beginnen.

Bekijk meer ADR producten

ADR 2019-2020
(NL)

code

boeken

Per 1 januari wijzigt in een 2-jaarlijkse cyclus de code voor
het wegvervoer van gevaarlijke stoffen. Pre order deze ADR
code boeken nu voor de introductie prijs van € 84,- excl. BTW.
Deze nieuwe ADR code uitgave is een “must have” voor iedereen
die op de hoogte dient te zijn van de regels voor het
internationaal wegvervoer van gevaarlijke stoffen.
Vermoedelijke verschijningsdatum is voorjaar 2019.
Bestel nu en ontvang deze boeken als eerste in het voorjaar
van 2019.

Voor meer wegvervoer producten klik hier!

A-bord (afval).
klapbaar

Verticaal

Het A-bord komt in meerdere varianten en wordt gebruikt voor
afvaltransport, deze zijn verplicht voor afvaltransporten in
de benelux
Dit bord is gemaakt van aluminium en is wit reflecterend met
een zwarte A (klasse 1),
Afmetingen zijn 400 x 300 x 1 mm.

Oogspoelflesjes
Oplossing 2x10ml

0,9%

NaCl

Oogspoelflesjes
• 10 ml Oplossing
• Steriele natriumchloride oplossing 0,9%
• Verpakt in sets van 2 flesjes met een oogbad.

E-learning cursus Awareness
gegaste containers
Medewerkers die frequent of incidenteel met (potentieel)
gegaste containers te maken kunnen hebben dienen zich bewust
te zijn van de risico’s en te beschikken over een basiskennis
gegaste containers. Of dat nu gaat om containers met kleding,
lederwaren of auto-onderdelen. Containers kunnen actief gegast
zijn, maar kunnen ook gevaarlijke gassen bevatten door het
uitdampen van producten.
Deze online cursus bestaat uit een viertal modules:
Doelstelling, noodzaak; met risico’s en regelgeving.
Basiskennis en begrippen.
Aandacht voor een veilige werkplek en het milieu.
De aanpak en het weten.
Iedere module wordt afgesloten met een praktijk-vragenlijst.
Na afloop van de cursus van de laatste vragenlijst en mits een

voldoende ontvangt de cursist het Certificaat Awareness
gegaste containers.
Opgeven voor deze cursus kan via deze pagina. Geef het aantal
cursisten op door het aantal te wijzigen, geef namen,
geboortedata en emailadressen op in het notitiescherm, betaal
en u kunt de cursusbrief direct downloaden om direct te
beginnen aan de cursus. Vergeet niet de cursusbrief naar de
andere deelnemers te sturen. Binnen 48 uur ontvangt u tevens
een factuur voor uw administratie.

Gelaatsscherm RG helm
436 I, RG5 helm met polycarbonaat gelaatsscherm voor o.a. bij
het laden en lossen van tankwagens

Zuurschort Neopreen Grijs
Zuurschort Neopreen Grijs 10-N, katoen volgens EN-340 / EN-467
Mt 70×100

Witte veiligheids helm
Witte helm

Pleisters
Pleisters

