VERPAKKINGSWIJZER

Om de veiligheid van uw product te garanderen, heeft FRL Distributie de
Verpakkingswijzer opgesteld. De verpakkingswijzer is opgedeeld in twee secties:
Verplichtingen - vereisten aan de verpakking voor elke vorm van transport
Aanbevelingen - productspecifieke aanbevelingen voor de binnenverpakking

VERPLICHTINGEN
Het correct verpakken van uw zendingen voor zowel
provinciaal als landelijk transport is van essentieel
belang. Naast het voordeel van schadereductie is
een mogelijke uitsluiting van compensatie, op basis
van incorrecte verpakking, van de baan.
Hoe dient u uw zending aan te bieden aan FRL
Distributie m.b.t. de verpakking?
• Het te verzenden product dient ten alle tijde
beschermd te zijn d.m.v. een verpakking.
• Naast een omverpakking dient u een
binnenverpakking te gebruiken.
• Het verpakte product mag geen bewegingsruimte
hebben in de omverpakking.
• De omverpakking dient gesloten te worden d.m.v.
sealing tape.
• Aan de buitenkant moet duidelijk vermeld staan
wie de afzender is van de zending. Wanneer u als
afzender anoniem wenst te blijven, zal er een van
te voren afgesproken kenmerk geplaatst moeten
worden.
• De verpakking en inhoud dient een valtest van 80cm
aan te kunnen waarbij de omverpakking maximaal
licht beschadigd raakt en de inhoud onveranderd
blijft. Wanneer uw zending deze test niet aankan,
dient u dit bij FRL Distributie aan te geven.
Niet toegestane verpakking:
• Onverpakte goederen .
• Meerdere dozen/ verpakkingen d.m.v. folie en/of
tape aanbieden als zijnde 1 collo.
• Uitstekende delen buiten de verpakking om.
• Oude verzendetiketten op de doos.
• Vocht- en weervlekken op de omverpakking.

Wanneer zendingen niet conform de
Verpakkingswijzer aangeleverd worden,
vervalt uw aanspraak op reclamatie van
mogelijke schade.
ADR
Als u FRL Distributie verzoekt gevaarlijke stoffen te
vervoeren, dient u hier met de verpakking rekening
te houden. Na aanmelding van de zending zal
de Distributie-planning u de klasse specifieke
verpakkingseisen toesturen.
Vloeistoffen en glas
Het vervoer van kwetsbare goederen, zoals
vloeistoffen en glas, is niet geschikt voor elke
type transport. Deze pakketten dient u los van
uw reguliere zendingen aan te bieden aan FRL
Distributie. Tevens zal dit op de omverpakking
kenbaar gemaakt moeten worden. Dit kan door
middel van een glas-/vloeistof sticker.
Palletzendingen
• Palletzendingen dienen aangeleverd te worden met
verpakkingfolie rondom de goederen en pallet.
• Losstaande lading zal aan de pallet bevestigd
moeten worden (bijv. met spanbanden).
• De pallet waarop de goederen worden aangeboden,
dient in goede conditie te zijn. Zodra er sprake
is van loszittende of missende planken, kan FRL
Distributie de zending weigeren.
• Overhangende delen zullen met extra
verpakkingsmateriaal beschermd moeten worden.
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AANBEVELINGEN
(non-)Alcoholhoudende dranken, wijn, enz.
- Flessen -Kartonnen doos flesverpakking,
vouwmethodiekoverlappend, dikke kwaliteit plastic
rondom de flessen, 3-laags kartonage.
Auto onderdelen
- Autobanden - Volledig geseald
- Velgen - Kartonnen doos, styropor beschermrand en
kartonnen afdekplaat
- Motor, clinderkop, aandrijfmachine - Kartonnendoos,
schuimplaten en styropor vlokken.
- Car-audio - toepassen scheidingselement schuimplaat,
bubbelfolie groot.
Baby- en kinderartikelen
- Kartonnen doos, bubbeltjesfolie, opvulpapier, artikel
omwikkelen met bubbelfolie.
Beeld-, geluid- en data dragers
- CD’s - kartonnage voor CD
- Kartonnen doos, styropor vlokken te aan de rand
(Be)kleding, textiel
- Kleding, dekbedden, handdoeken, lakens - kartonnen
doos, plascticbeschermhoes en waarschuwingstape (niet
snijden).
Boeken, catalogi, briefpapier
- Boeken en drukwerk - kartonnage voor boeken
Brandblusser
- Kartonnen doos, schuimplaten aanbrengen aan alle zijden,
flexibele schuimplaten om de brandblusser heen wikkelen.
Cosmetica
- In glazen en kunststof flesjes / potten - kartonnen doos,
styropor vlokken aanvullen tot aan de rand.
Dierenartikelen
- Kartonnen doos, scheidingselementen karton en
waarschuwingstape -niet snijdenElectro artikelen
- Hogedrukreiniger, stoomreiniger - Kartonnen
doos, schuimplaten aanbrengen aan alle zijden of
gebruikmaken van styropor vlokken tot aan de rand te
vullen.
Emmers, blikken, flacons/flessen(plastic), spuitbussen
- Kartonnen doos, afsluitbare zak t.b.v. vloeistoffen,
scheidingelementen, styropor vlokken.
Foto’s en accessoires
- Posters - hard kartonnen kokers.
- Schilderijen, fotolijsten - kartonnen doos, bubbelfolie,
hoekbeschermers, styropor vlokken.
Gereedschappen
- Boormachine, decoupeerzaag, compressor - Kartonnen
doos, schuimplaten aanbrengen aan alle zijden, evt.
product verpakken met bubbelfolie
Glas, porselein aardewerk, keramiek en steen
Let op! Deze producten zijn uitgesloten van de verzekering,
tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
- Kartonnen doos, styropor vlokken te aan de rand
- Toepassing scheidings- elementen schuimplaat
- Kartonnen doos met bufferkussens, luchtkussens of
bubbelfolie
Huishoudelijke producten
- Koffiemachine, magnetron, stofzuiger, prullenbakken kartonnen doos met schuimplaten aanbrengen aan alle
zijden, kartonnen doos bubbelfolie groot formaat.
IT, TV,telecom, hi-fi
- Computer, beeldscherm, TV, hifiset -kartonnen doos,
voorgevormd styropor, beschermfolie t.b.v. krassen,
toepassing voorgevormd styropor, schuimplaat
aanbrengen over gehele beeldscherm.
- Scanners, toetsenbord video, telecom , muis, luidspreker,
printer - kartonnen doos, schuimplaten aanbrengen aan
alle zijden, opvulpapier of luchtkussens.

Jerrycans
-K
 artonnen doos, afsluitbare zak t.b.v. vloeistoffen,
styropor vlokken aanvullen tot aan de rand.
Kantoorartikelen
-B
 ureauartikelen - product vastzetten in doos en
aanvullen met luchtkussens.
-O
 rdners - kartonnage voor boeken.
Lederwaren
-R
 iemen, tassen, portemonnee - Kartonnen doos,
beschermfolie t.b.v. schade en waarschuwingstape.
Metaalwaren
Let op! Deze producten zijn uitgesloten van de verzekering,
tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
-G
 ietijzeren / gietmetalen voorwerpen - bufferkussens
Meubilair + accessoires
Let op! Glas producten zijn uitgesloten van de verzekering,
tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
-S
 toelen, tafels, kasten - kartonnen doos, bubbelfolie
groot formaat, toepassing schokwerende kussentjes
-A
 rmatuur t.b.v. lampen, klokken - Kartonnen doos,
bubbelfolie klein formaat, styropor vlokken tot aan de
rand.
Mode accessoires
-S
 ieraden, horloges, brillen - product vastzetten in
kartonnen doos, styropor vlokken aanvullen tot aan de
rand.
Muziekinstrumenten
-K
 artonnen doos, schuimplaten aanbrengen aan alle
zijden, evt. product verpakken met bubbelfolie.
Plastics, kunststoffen
Let op! Hard plastic is uitgesloten van de verzekering, tenzij
anders schriftelijk is overeengekomen.
-H
 ardplastic - kartonnen doos en flexibele schuimplaten.
Speelgoed, vrije tijd, hobby
-S
 peelgoed, vrije tijd, hobby - kartonnen doos, styropor
vlokken aanvullen tot aan de rand, bubbelfolie klein
gebruiken.
Sportartikelen en outdoor
-B
 oards, golfclubs - Kartonnen doos, 3-laags kartonnage,
bubbelfolie groot.
-T
 enten, slaapzakken - kartonnen doos, 3-laags
kartonnage, scheidingselementen, waarschuwingstape.
-F
 iets - kartonnen doos, 3-laags kartonnage, bubbelfolie
groot, opvulpapier.
TL buizen
Let op! TL buizen zijn uitgesloten van de verzekering,
tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Ze dienen
verpakt te zijn in een product verpakking, voordat ze in de
transportverpakking gaan.
-H
 ard kartonnen kokers, kokers volledig opvullen met
styroper vlokken.
-M
 eerdere per pakket - kartonnen doos, 3-laags
kartonnage, styroper vlokken aanvullen tot aan de rand.
Tuingereedschap en toebehoren
-T
 uingereedschap - kartonnen doos, toepassen
schokwerende kussentjes en /of styropor vlokken en
bubbelfolie klein.
-V
 oedingsmiddelen Let op! TL buizen zijn uitgesloten
van de verzekering, tenzij anders schriftelijk is
overeengekomen.
-S
 uiker- en chocoladewerk - toepassing
scheidingselementen schuimplaat, bubbelfolie, styropor
vlokken aanvullen tot aan de rand.
Aan het advies kunnen geen rechten worden ontleend.
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