
De volgende uitrusting moet aan boord van de transporteenheid worden meegevoerd:

•  Voor elk voertuig een stopblok (wielkeg) van een grootte die past bij de maximale massa 

van het voertuig en de diameter van het wiel;

•  Twee zelfstandig staande waarschuwingssignalen;

•  Vloeistof om de ogen te spoelen (a); en

(a) Niet voorgeschreven voor de gevaarsetiketnummers 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 en 2.3.

Voor elk lid van de bemanning

•  Een waarschuwingsvest (bijv. zoals beschreven in de norm EN 471);

•  Een draagbaar verlichtingsapparaat;

•  Een paar beschermende handschoenen; en

•  Bescherming voor de ogen (bijv. een veiligheidsbril).

Aanvullende uitrusting voorgeschreven voor bepaalde klassen:

•  Een vluchtmasker voor noodgevallen (b) moet voor elk lid van de bemanning van het voertuig

 aan boord van het voertuig worden meegevoerd in geval van gevaarsetiketnummers 2.3 of 6.1;

•  Een schop (c);

•  Een rioolafdichting (c);

•  Een opvangreservoir (c).

(c) Alleen voorgeschreven voor vaste stoffen en vloeistoffen met gevaarsetiketnummers 3, 4.1, 4.3, 8 en 9.

Brandblussers:

Hoeveelheid brandblussers is afhankelijk van de massa van het voertuig. Totaal

Tot 3,5 ton 2 brandblussers van 2 kg. 4 kg totaal

Tussen de 3,5 ton en 7,5 ton 1 brandblusser van 2 kg en 1 van 6 kg. 8 kg totaal

Boven de 7,5 ton 1 brandblusser van minimaal 2 kg en 1 van minimaal 6 kg. 12 kg totaal

Aan te raden 1x2 kg en 2x 6 kg.

Onder de 1000 punten 1 brandblusser van 2 kg. 2 kg totaal

Veiligheidsuitrusting JA NEE

Zijn de brandblussers aanwezig en gekeurd?

2 kg Datum:

6 kg Datum:

6 kg Datum:

Is er per voertuig een wielkeg aanwezig?

Zijn er 2 zelfstandigstaande  waarschuwingsmiddelen aanwezig?

(gevarendriehoeken, pionnen, e.d.)

Is er per bemanningslid een oranje waarschuwingsvestje aanwezig?

Is er per bemanningslid een vonkvrije zaklamp aanwezig? 

Datum Batterijen:

Is er een beschermingsbril aanwezig?

Is er een schep aanwezig?

Is er een bezem aanwezig?

Is er een afdekmiddel voor putten en riolen aanwezig?

Is er een opvangbak of emmer aanwezig?

Is er een absorptiemiddel aanwezig? (absorptiekorrels, kategrit, e.d.)

Is er een zuurschort aanwezig

Is er een filterbus masker aanwezig? Datum?!

Is er een oogspoelfles aanwezig?

Zijn er beschermings handschoenen aanwezig?

Zijn alle andere p.b.m.'s zoals aangegeven op de gevarenkaart aanwezig?

Is er een verbanddoos aanwezig?
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ADR borden en etiketten JA NEE

Zijn ADR etiketten die niet van toepassing zijn, volledig verwijderd

Zijn alle verplichte ADR etiketten op de juiste wijze aangebracht?

Zijn de beide oranje ADR borden voor en achter aangebracht

Zijn de Gevaarscode en de Stofcode op de oranje ADR borden aangebracht.

Verplichte documenten

Vrachtbrief aanwezig en juist ingevuld

(UN-nummer, stofnaam, klasse, verpakkingsgroep, tunnelcode)

Juiste Gevarenkaart / Schriftelijke Instructie

ADR certificaat bestuurder(s) Datum:

Geldig identiteitsbewijs bestuurder(s)

Andere documenten

Keuringsbewijs RDW

Container Laadlijst

Route-ontheffing /routevoorschrift

Uitzonderingetoestemming / Ausnahmegenehmigung

Laad- of lostoestemming

Anders: …………………………………………………………………………

Gecontroleerd door:                                                      Kenteken DATUM


