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Bijlage 2
Uitgesloten Goederen
1.
2.

wapens, bijvoorbeeld wapentuig, munitie, explosieven;
gevaarlijke goederen volgens de Europese Overeenkomst betreffende het internationale
vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR), gesloten in Genève op 30 september
1957:
a.
Klasse 1 - Explosieve stoffen en voorwerpen;
b.
Klasse 2 - Goederen die binnen het toepassingsbereik van bepaling CV36 vallen (punt
7.5.1. ADR-goederen die in een open of geventileerd voertuig vervoerd moeten worden);
c.
Klasse 4.1 - Zelfontledende stoffen die een Gecontroleerde Temperatuur vereisen
(classificatiecode SR2), Zelfontledende stoffen die geen Gecontroleerde Temperatuur
van type A en B vereisen;
d.
e.

3.
4.

Klasse 4.2 - Stoffen van Verpakkingsgroep I (pyrofore goederen);
Klasse 5.2 - Organische peroxiden die een Gecontroleerde Temperatuur vereisen
(classificatiecode P2), Organische peroxiden die geen Gecontroleerde Temperatuur van
type A en B vereisen (classificatiecode P2)
f.
Klasse 6.1 - Stoffen van Verpakkingsgroep I voor zover de Goederen ook over de zee of
door de lucht vervoerd gaan worden;
g.
Klasse 6.2 - Infectueuze stoffen;
h.
Klasse 7 - Radioactieve materialen;
i.
Klasse 9 - Materialen met verhoogde temperatuur (classificatiecodes M9 en M10);
j.
Materialen of stoffen die niet in afzonderlijke verpakking vervoerd mogen worden of in
andere klassen dan klasse 9 ingedeelde materialen of stoffen met verhoogde
temperatuur.
droge en vloeibare bulkgoederen;
sterke drank en alcoholhoudende dranken;

5.
6.
7.
8.

tabaksproducten;
kunstwerken;
edelstenen, echte parels en juwelen;
kostbare metalen (inclusief koper en van koper gemaakte producten);

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

zwarte koolstof;
planten en dieren;
effecten, contant geld;
lijken en stoffelijk overschot;
afval;
gebouwen voor hervestiging;
goederen die vooral kwetsbaar voor beschadiging zijn bij wegtransport;
bederfelijke goederen, bevroren goederen en andere goederen waarvoor een Gecontroleerde
Temperatuur aangehouden dient te worden in het standaardsysteem van het groupagenetwerk
(d.w.z. tijdens transport en verladen);
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17.
18.
19.
20.

medische producten;
goederen die gespecialiseerd materieel en verladen vereisen;
goederen waarvoor Raben een speciale juridische status en/of speciale vergunningen,
certificaten, toestemmingen e.a. dient te hebben;
administratieve bescheiden;

21.
22.
23.

goederen die op grond van Toepasselijke Wetgeving uitgesloten zijn van wegtransport;
poststukken / postzendingen;
goederen van buitengewone afmetingen, indien niet ontworpen voor groupagevervoer, d.w.z.
goederen met grotere afmetingen dan één of meer van de volgende maximale afmetingen:
a.
Gewicht – 1.200 kg;
b.
Lengte – 2,4 m;
c.
Hoogte – 2,2 m;
d.

Breedte – 2,2 m.

