LIJST GEVAARLIJKE EN VERBODEN GOEDEREN
die u niet of niet zondermeer kunt verzenden via SME SURINAME SHIPPING
*vuurwapens
*verdovende middelen (zoals hard en soft drugs)
*radioactieve, biologische stoffen, stoffen met besmettingsgevaar(IN SOMMIGE GEVALLEN KAN DIT
SLECHTS ONDER ZEER STRIKTE VOORWAARDEN GETRANSPORTEERD WORDEN

*voorwerpen in strijd met de goede zeden (pornografisch materiaal etc.)
*bepaalde waardevolle voorwerpen (geldstukken, bankbiljetten etc.)
*explosieve, ontvlambare stoffen, gassen onder druk, bijtende stoffen (IN SOMMIGE GEVALLEN KAN DIT
SLECHTS ONDER ZEER STRIKTE VOORWAARDEN GETRANSPORTEERD WORDEN )
*Op oneigenlijke wijze verkregen goederen
Deze lijst is slechts een indicatie
U wordt erop gewezen dat de douane in Nederland en in het land van bestemming alle zendingen
bestemd voor export en import controleert, zowel zee- als luchtvrachten. U blijft als verzender te
allen tijde verantwoordelijk voor de inhoud.
In bepaalde andere landen zijn er nog meer artikelen die verboden zijn voor verzending of waarvoor
beperkingen gelden. Het is de verantwoordelijkheid van de verzender om zich te houden aan de
geldende, toepasselijke wet- en regelgeving in alle landen in kwestie. De verzender wordt geadviseerd
de lijst van verboden artikelen voor import van elk land te raadplegen.
SME SURINAME SHIPPING behoudt zich het recht voor om het vervoer te weigeren of op te
schorten van enig pakket/zending waarvoor geen gedetailleerde contactgegevens voor de verzender en
de ontvanger zijn opgegeven, alsmede van goederen die, naar onze mening, niet geschikt zijn voor
transport of niet zodanig zijn beschreven, geclassificeerd, of verpakt en geëtiketteerd dat ze geschikt
zijn voor transport en vergezeld gaan van de vereiste documentatie.
SME SURINAME SHIPPING vervoert geen goederen die verboden zijn krachtens enige wet of regel
van enige federale of plaatselijke overheid in het land van herkomst of bestemming, of die een inbreuk
vormen op enige toepasselijke import-, export- of andere wet, die de veiligheid van onze werknemers,
agenten, contractanten of vervoersmiddelen in gevaar brengen, die, naar onze mening, andere
goederen of uitrusting kan vervuilen, besmetten of anderszins beschadigen of die vanuit economisch of
operationeel oogpunt onpraktisch zijn voor vervoer.
Gevarengoed per luchtvracht
Alle goederen met de etiketten zoals onderstaand of vergelijkbare opschriften mogen niet zondermeer per
luchtvracht worden verzonden volgens de IATA 2013 regelgeving. Bij het aanbieden van uw vracht dient u
dit terstond aan ons door te geven. Gezien de risico’s die het met zich meebrengt en de veiligheid van het
vliegtuig (inclusief passagiers en bemanning) in het geding brengt. U kunt denken aan bijvoorbeeld
Alle soorten van Spuitbussen met omschriften brandbaar zoals vlammetjes/hoge druk (deodorant, aftershave,
parfum, schuimpatronen etc),Nagellak remover etc.Chemische producten zoals drukkerij vloeistoffen
Lithium Ion Batterijen bijvoorbeeld laptop accu’s en alle soorten Auto accus, Scooter accu’s etc.....

Met ingaande van januari 2017 is het verboden per luchtvracht te versturen alle soorten
batterijen/accu’s
U dient deze uit het apparaat zoals telefoon, laptop etc te verwijderen.

Lithium metaal batterijen
Dit zijn in het algemeen primaire (niet oplaadbare) batterijen die lithium metaal of een
lithium verbinding hebben als een anode. Lithium metaal batterijen worden in het algemeen
gebruikt voor de energievoorziening van horloges, rekenmachines, camera's en dergelijke.
Lithium ion batterijen
Lithium-ion batterijen (soms afgekort als Li-ion batterijen) zijn zogenaamde secundaire, dat
wil zeggen oplaadbare batterijen die veel worden gebruikt in consumenten elektronica. Onder
lithium-ion batterijen worden ook begrepen lithium polymeer batterijen. Lithium-ion
batterijen worden gebruikt in mobiele telefoons, laptop computers, snoerloos elektrisch
gereedschap etc
Bij niet nakoming van bovenstaande vermelde richtlijnen kunnen zware boetes voor u
het gevolg zijn !!!

