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WorldShip® 

Een zending met gevaarlijke goederen verwerken 

 

Systeemvoorkeuren voor gevaarlijke goederen  

Voor zendingen van gevaarlijke goederen, moet u mogelijk de onderstaande systeemvoorkeuren aangeven: 

• Gegevensbron voor chemische records (WorldShip of een externe bron) 

• Documentatie voor gevaarlijke goederen en afdrukopties 

• Exportopties voor informatie over zending van gevaarlijke goederen 

• Aangepaste etiketnamen voor max. drie recordidentificaties 

Systeemvoorkeuren voor gevaarlijke goederen instellen: 

Stap Venster (indien beschikbaar) 

1. Klik op het tabblad Tools op 
Systeemvoorkeuren en vervolgens op 
Gevaarlijke goederen. 
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WorldShip® 

Een zending met gevaarlijke goederen verwerken 

Systeemvoorkeuren voor gevaarlijke goederen  
Stap Vensterstap 

Selecteer het tabblad Instelling voor 
afdrukken. 

• Typ in het vak Printer-ID de ID van de 
gevaarlijke goederenprinter. 

• Klik in de lijst Printertype op de pijl 
omlaag en selecteer Gevaarlijke 
goederen. 

• Klik op Toevoegen. 

 

U krijgt het venster Afdrukken te zien. 

• Klik in de lijst Naam op de pijl omlaag 
en selecteer de printer die u wilt 
gebruiken om uw documenten voor 
gevaarlijke goederen af te drukken. 

• Klik op OK. 
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WorldShip® 

Een zending met gevaarlijke goederen verwerken 

Systeemvoorkeuren voor gevaarlijke goederen  
Stap Vensterstap 

Op het tabblad Instelling voor afdrukken 
in de Editor systeemvoorkeuren wordt de 
gevaarlijke goederenprinter getoond in de lijst 
Printers. 
 
Klik op OK. 

 

U krijgt het venster Verzenden te zien. 
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Verwerking van zendingen met gevaarlijke goederen 

Opmerking: u moet mogelijk uw systeemvoorkeuren instellen alvorens een zending van gevaarlijke goederen te 
verwerken. Raadpleeg het hoofdstuk 'Systeemvoorkeuren voor gevaarlijke goederen' van dit document. 

Een zending met gevaarlijke goederen verwerken: 

Stap Venster (indien beschikbaar) 

1. Voor een zending met een enkel pakket, 
gaat u verder naar stap 3. Klik op het lint op 
Multi-pakketzending om een multi-
pakketzending aan te maken. 

 

2. In het venster Multi-pakketzending: 

• Voer het totaal aantal pakketten in. 

 Voer het totale gewicht van de zending 
in is standaard geactiveerd. Voer het totaal 
gewicht van de zending in. 

• Klik op OK. 
 
 

Opmerking: u heeft de mogelijkheid om in 
het verzendingsvenster Voer 
pakketgewichten in te selecteren. 
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WorldShip® 

Een zending met gevaarlijke goederen verwerken 

Verwerking van zendingen met gevaarlijke goederen 

Stap Venster (indien beschikbaar) 
• In het venster Verzenden worden links 

van Zending verwerken F10 het 
verdeelde pakketgewicht en de multi-
pakketinformatie getoond. 

 

 

3. In het venster Verzenden: 

• Voer op het tabblad Bestemming de 
adresgegevens van de bestemming in.  

• Specificeer op het tabblad Service de 
Verzendservice.  

• Voer het Gewicht in als het geen 
Multi-pakketzending betreft. 

• Klik op het tabblad Opties. 

Opmerking: de blauwe tekst op het etiket 
geeft verplichte items aan. 
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Een zending met gevaarlijke goederen verwerken 

Verwerking van zendingen met gevaarlijke goederen 

Stap Venster (indien beschikbaar) 
4. Selecteer Gevaarlijke goederen onder 

Pakketopties. 
 
Om een internationale zending van 
gevaarlijke goederen (IDG) te verwerken, 
moet u verzenden langs goedgekeurde 
IDG-routes. Neem contact op met uw 
UPS-vertegenwoordiger als u vragen heeft 
omtrent goedgekeurde IDG-verzendroutes 
of raadpleeg de lijst met goedgekeurde 
landen op: 
http://www.ups.com/content/us/en/resources/
ship/idg/information/acl.html 

 

5. Nadat u de optie Gevaarlijke goederen 
heeft geselecteerd, krijgt u de velden 
Informatie ondertekenaar van zending 
te zien. De getoonde velden zijn afhankelijk 
van de regelgeving. Voor de regelgevingen 
49CFR en TD drukt WorldShip het 
verzenddocument voor gevaarlijke goederen 
af. Alleen de Naam en Datum kunnen op het 
formulier worden ingevoerd/afgedrukt. 

Voor de IATA-regelgeving drukt WorldShip 
de verzendersaangifte voor gevaarlijke 
goederen af. De velden Naam, Titel, Plaats 
en Datum kunnen op dit formulier worden 
ingevoerd/afgedrukt. 

WorldShip drukt de Informatie 
ondertekenaar van zending af als de 
verzender deze gegevens verstrekt. 
Opmerking: de velden Naam en Datum zijn 
verplichte velden voor het wegvervoer van 
TDG van CA naar CA, van CA naar de VS 
en van de VS naar CA. U kunt een 
Systeemvoorkeur voor gevaarlijke goederen 
instellen met een standaard Naam 
Ondertekenaar. WorldShip vult het veld 
Naam ondertekenaar alleen op voorhand in 
voor wegvervoer van CA naar CA, van CA 
naar de VS en van de VS naar CA. 

 

 

http://www.ups.com/content/us/en/resources/ship/idg/information/acl.html
http://www.ups.com/content/us/en/resources/ship/idg/information/acl.html
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Verwerking van zendingen met gevaarlijke goederen 

Stap Venster (indien beschikbaar) 

6. Klik bij de Huidige regelgeving op de pijl 
omlaag en selecteer een regelgeving. 

 

 
 

7. In GG-referentie 1 selecteert u het 
gevaarlijke goederenrecord in uw 
geselecteerde Gegevensbron chemische 
records. 
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WorldShip® 

Een zending met gevaarlijke goederen verwerken 

Verwerking van zendingen met gevaarlijke goederen 

Stap Venster (indien beschikbaar) 

8. Vervolgens verschijnt het venster Editor 
voor register gevaarlijke chemische 
stoffen. 

• Als uw systeemvoorkeur voor 
Gegevensbron chemische records 
WorldShip is, typ dan de verplichte 
informatie en klik op OK. 

• Als uw systeemvoorkeur voor 
Gegevensbron chemische records 
een Externe bron is, worden in dit 
venster de gegevens voor het 
geselecteerde referentienummer 
getoond. Bekijk de informatie en 
klik op OK. 
 
Voor informatie betreffende dit 
formulier, raadpleegt u het onderdeel 
Editor voor register gevaarlijke 
chemische stoffen van dit document. 
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WorldShip® 

Een zending met gevaarlijke goederen verwerken 

Verwerking van zendingen met gevaarlijke goederen 

Stap Venster (indien beschikbaar) 

• Het venster Verzenden wordt 
weergegeven met uw selectie in het vakje 
GG-referentie 1. 
 
Opmerking: de gegevens worden actief. 
Klik op  om de gegevens voor het 
geselecteerde referentienummer te 
bekijken. 

• Keer zo nodig terug naar stap 7 voor de 
vakjes GG-referentie 2 en 
GG-referentie 3. 

 
 

• Klik op Verpakkingstype wanneer er 
twee of drie GG-referenties aan het 
pakket worden toegevoegd. Als er slechts 
één GG-referentie is, ga dan verder naar 
stap 10. 
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WorldShip® 

Een zending met gevaarlijke goederen verwerken 

Verwerking van zendingen met gevaarlijke goederen 

Stap Venster (indien beschikbaar) 

9. Het venster Materiaal verpakking 
gevaarlijke goederen wordt weergegeven. 

• Kies het juiste verpakkingstype voor 
uw zending. Als u Alles in een 
verpakt selecteert, selecteer dan 
Doos van vezelplaat of Andere en 
voer een beschrijving in. 

• Voer zo nodig de Q-waarde in. 

• Klik op OK. 

 

10.  Als u met een zending met één pakket bent 
gestart en een ander pakket wilt toevoegen, 
klik dan op Toevoegen en ga naar stap 4. 

11.  Klik op Zending verwerken F10. 
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WorldShip® 

Een zending met gevaarlijke goederen verwerken 

Verwerking van zendingen met gevaarlijke goederen 

Stap Venster (indien beschikbaar) 

12.  Nadat de eerste zending met gevaarlijke 
goederen van de dag werd verwerkt, 
verschijnt er een waarschuwingsbericht. 
WAARSCHUWING: De ingevoerde 
chemische informatie is niet geldig, volledig 
of correct. Het is de exclusieve 
verantwoordelijkheid van de gebruiker te 
garanderen dat de uiteindelijke 
documentatie die wordt aangemaakt door 
deze software op basis van deze informatie, 
voldoet aan alle toepasselijke regelgevende 
vereisten. 
 
Klik op OK. 

 

13.  Opmerking: zendingen met gevaarlijke 
goederen worden goedgekeurd wanneer 
de zending wordt verwerkt. De verstrekte 
gegevens rond de gevaarlijke goederen 
worden gecontroleerd om na te gaan of de 
huidige regelgeving in acht wordt genomen 
en of UPS ze mag vervoeren met de 
geselecteerde service. Fouten worden aan 
de gebruiker geretourneerd, zodat hij/zij ze 
kan corrigeren. 
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Een zending met gevaarlijke goederen verwerken 

Verwerking van zendingen met gevaarlijke goederen 

Stap Venster (indien beschikbaar) 

14.  De pakketetiketten en documentatie voor 
gevaarlijke goederen (als u de 
desbetreffende systeemvoorkeur heeft 
geselecteerd) worden afgedrukt en het 
venster Verzenden verschijnt. 

• Klik op OK in de verschillende 
berichtvensters Afdrukken voltooid. 

• Op het tabblad Home selecteert u 
Geschiedenis of drukt u op F3. 
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WorldShip® 

Een zending met gevaarlijke goederen verwerken 

Verwerking van zendingen met gevaarlijke goederen 

Stap Venster (indien beschikbaar) 

15.  Het venster Verzendgeschiedenis 
verschijnt. 

• Selecteer de map op zendingsniveau 
of op pakketniveau om rechts de 
desbetreffende informatie te zien. 

 

16.  Start Einde Dag zodra alle zendingen zijn 
verwerkt. Voor meer informatie, raadpleegt 
u het document Het proces Einde Dag 
starten. 

 
  

http://www.ups.com/content/us/en/resources/techsupport/worldship/documents/index.html?srch_pos=1&srch_phr=run+end+of+day&WT.svl=SRCH
http://www.ups.com/content/us/en/resources/techsupport/worldship/documents/index.html?srch_pos=1&srch_phr=run+end+of+day&WT.svl=SRCH
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Editor voor register gevaarlijke chemische stoffen 

U kunt nieuwe chemische records aanmaken of nieuwe records op bestaande records baseren in de 
Persoonlijke chemische tabel of de UPS chemische tabel. 

Editor voor register gevaarlijke chemische stoffen gebruiken: 

Stap Venster (indien beschikbaar) 

1. Klik op het tabblad Mijn services op 
Chemische records 
aanmaken/bewerken. 

 

2. Vervolgens verschijnt het venster Editor 
voor register gevaarlijke chemische 
stoffen. 

• Als u een nieuwe chemische record 
wilt aanmaken, ga dan verder naar 
stap 3. 

• Als u een nieuwe chemische record 
wilt aanmaken op basis van een 
bestaande chemische record, klik dan 
op Chemische records bekijken en 
ga verder naar stap 2 in het onderdeel 
Weergave van register gevaarlijke 
chemische stoffen.  
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WorldShip® 
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Editor voor register gevaarlijke chemische stoffen 

Stap Venster (indien beschikbaar) 

3. Vervolgens verschijnt het venster Editor voor 
register gevaarlijke chemische stoffen.  
 
Opmerking: als u in het venster Weergave 
van register gevaarlijke chemische 
stoffen een chemische record heeft 
geselecteerd, bevatten bepaalde velden 
mogelijk een invoer.  
 
Alle velden kunnen als volgt worden bewerkt: 

• Referentienummer: typ een nummer 
of klik op de pijl omlaag en selecteer 
een nummer om de gevaarlijke 
goederen te identificeren. 

• Regelgeving: klik op de pijl omlaag en 
selecteer een van de volgende zaken: 

49CFR: voor zendingen van 
gevaarlijke goederen binnen de VS of 
van VS 48 naar Canada (alleen 
standaardservice). 

ADR: voor zendingen van gevaarlijke 
goederen van Europa naar Europa. 

IATA: voor internationale en 
binnenlandse zendingen van 
gevaarlijke goederen. 

TDG: voor zendingen van gevaarlijke 
goederen van Canada naar VS 48 of 
van Canada naar Canada (alleen 
standaardservice). 

• Te melden hoeveelheid: laat dit 
blanco of typ de te melden hoeveelheid 
om aan te geven vanaf welke 
hoeveelheid de chemische stof 
gevaarlijk zou kunnen zijn. 

• Vervoersnaam: typ de naam die aan 
elk gereguleerd goed uit de Lijst met 
gevaarlijke goederen van 49CFR Deel 
172.101 of IATA Deel 4.2 werd 
toegewezen. 

• Technische naam: typ een erkende 
chemische naam die momenteel wordt 
gebruikt in wetenschappelijke 
handboeken, vakbladen en teksten. 
Aan sommige generieke 
verzendnamen of namen eigen aan de 
N.O.S. moet een technische naam 
worden toegevoegd. 
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Editor voor register gevaarlijke chemische stoffen 

Stap Venster (indien beschikbaar) 

• Klasse/Divisie: klik op de pijl omlaag 
en selecteer het classificatienummer 
dat aan de vervoersnaam werd 
toegewezen, waaronder ORM-D. 

• Subrisico: klik op de pijl omlaag en 
selecteer de klasse als er aan het goed 
een subrisicoklasse werd toegekend. 
Bepaalde chemicaliën hebben 
meerdere subrisico's. 

• Identificatienummer: typ het nummer 
dat aan de vervoersnaam werd 
toegewezen. De ID staat in de Lijst met 
gevaarlijke goederen van 49CFR Deel 
172.101 of IATA Deel 4.2. 

• Verpakkingsgroep: klik op de pijl 
omlaag en selecteer het groepsniveau 
dat de potentiële mate van gevaar van 
een gereguleerd goed weergeeft. 

• Extra informatie: typ eventuele 
bijkomende informatie die krachtens de 
regelgeving is vereist. 

• Hoeveelheid: typ het aantal 
gereguleerde goederen in het pakket. 

• Maateenheid: klik op de pijl omlaag en 
selecteer de maateenheid die voor de 
hoeveelheid goederen in het pakket 
wordt gebruikt. 

• Aantal pakketten: typ het aantal 
inwendige pakketten dat het 
gereguleerde goed bevat. 

• Verpakkingstype: klik op de pijl 
omlaag en selecteer het soort 
buitenverpakking die wordt gebruikt om 
het gereguleerde goed te verpakken. 

• Record identificatie 1,  
Record identificatie 2 en  
Record identificatie 3: typ de juiste 
identificatie in elk vakje. 
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Editor voor register gevaarlijke chemische stoffen 

Stap Venster (indien beschikbaar) 

• Verpakkingsinstructies: typ het 
verpakkingsrichtlijnnummer of het 
verpakkingsrichtlijnnummer voor 
beperkte hoeveelheid dat u gebruikte 
om het pakket klaar te maken. Dit geldt 
alleen voor IATA-zendingen. 

• Wijze van vervoer: klik op de pijl 
omlaag en kies de aan de zending 
gekoppelde wijze van transport.  

• Verplicht etiket: typ de naam van de 
vereiste etiketten voor het pakket. 

• Noodnummer: typ het 
telefoonnummer voor noodgevallen 
wanneer de goederen worden 
vervoerd. 

• ER Registrator: typ de naam of het 
telefoonnummer van 
de contactpersoon die aan het 
Noodnummer is gekoppeld. 

• Wettelijke hoeveelheid:  

̶ Beperkte hoeveelheid: indicatie 
dat de hoeveelheid gevaarlijke 
goederen binnen de limieten voor 
Beperkte hoeveelheden valt. 
Beperkte hoeveelheden is 
beschikbaar voor de regelgevingen 
ADR, IATA en 49CFR. 

̶ Volledig gereguleerd: indicatie dat 
het gevaarlijk goed een volledig 
gereguleerd gevaarlijk goed is. 
Volledig gereguleerde zendingen 
moeten in overeenstemming met de 
regelgeving worden klaargemaakt, 
gemarkeerd, geëtiketteerd en 
gedocumenteerd. Verzenders zijn 
verantwoordelijk voor deze 
activiteiten en moeten de regels 
raadplegen om de naleving ervan 
te waarborgen. 

• Klik op Opslaan. 
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Editor voor register gevaarlijke chemische stoffen 

Stap Venster (indien beschikbaar) 
Opmerking: de volgende velden zijn alleen 
beschikbaar voor de ADR-regelgeving: 

• Gepaste naam zending in lokale taal: 

• Technische naam lokale taal: 

• Transportcategorie:  
een categorie van 0 tot 4 in de 
ADR-regelgeving die wijst op het 
aantal punten dat aan een pakket 
van gevaarlijke goederen wordt 
toegewezen om dusdanig de volledig 
gereguleerde vrijstelling voor het 
laadvermogen van voertuigen 
(ADR 1.1.3.6) na te leven. 

• Code voor tunnelverbod: 
een code die de mate van gevaar 
aangeeft van het vervoer van een 
pakket van gevaarlijke goederen langs 
wegtunnels moest er zich een ongeval 
voordoen (ADR 8.6.3.1). 

 

4. Een bericht verwittigt u dat de chemische 
record zal worden bewaard in de 
Persoonlijke chemische tabel. 
 
Klik op OK.  
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Weergave van register gevaarlijke chemische stoffen 

U kunt chemische records bekijken of opzoeken in de Persoonlijke chemische tabel en de UPS chemische 
tabel. Zodra u een bepaalde record vindt, kunt u deze selecteren en wijzigen in de Editor voor register 
gevaarlijke chemische stoffen. 

Weergave van register gevaarlijke chemische stoffen gebruiken:  

Stap Venster (indien beschikbaar) 

1. Selecteer op het tabblad Mijn services 
Viewer chemische records 
 
of 
 
klik in het venster Editor voor register 
gevaarlijke chemische stoffen op 
Chemische records bekijken.  
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Weergave van register gevaarlijke chemische stoffen 

Stap Venster (indien beschikbaar) 

2. Het venster Weergave van register 
gevaarlijke chemische stoffen wordt 
getoond. 
 
Selecteer Persoonlijk onder Chemische 
tabel om chemische records uit uw 
Persoonlijke chemische tabel te bekijken 
of selecteer UPS om chemische records uit 
de UPS chemische tabel te bekijken. 
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Weergave van register gevaarlijke chemische stoffen 

Stap Venster (indien beschikbaar) 

De chemische records voor de door 
u geselecteerde chemische tabel worden 
getoond onder Zoekresultaten. 
 
Om te zoeken naar specifieke chemische 
records: 
 
Tip: vul alleen de vereiste velden in om uw 
specifieke zoekopdracht te starten.  

• Klik op de pijl omlaag bij Regelgeving 
en selecteer een van de onderstaande 
regelgevingen: 

49CFR: voor zendingen van 
gevaarlijke goederen binnen de VS of 
van VS 48 naar Canada (alleen 
standaardservice). 

ADR: voor zendingen van gevaarlijke 
goederen van Europa naar Europa. 

IATA: voor internationale en 
binnenlandse zendingen van 
gevaarlijke goederen. 

TDG: voor zendingen van gevaarlijke 
goederen van Canada naar VS 48 of 
van Canada naar Canada (alleen 
standaardservice). 

• Typ een nummer in het vak 
Identificatienummer. 

• Typ een naam in het vak 
Vervoersnaam. 

• Klik op Zoeken. 
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WorldShip® 

Een zending met gevaarlijke goederen verwerken 

Weergave van register gevaarlijke chemische stoffen 

Stap Venster (indien beschikbaar) 

De chemische records die aan uw zoekcriteria 
voldoen, worden getoond onder 
Zoekresultaten. 
 
Om de gegevens voor een bepaalde chemische 
record te bekijken, klikt u op 
Identificatienummer. 

 

De gegevens voor de geselecteerde chemische 
record worden getoond onder Record details. 
 
Opmerking: als u een chemische record uit uw 
Persoonlijke chemische tabel heeft 
geselecteerd, kunt u op Verwijderen klikken om 
de record te wissen. Als u een chemische 
record uit de UPS chemische tabel heeft 
geselecteerd, is Verwijderen niet actief en kunt 
u de record niet wissen. 
 
Om een chemische record aan te maken voor 
uw Persoonlijke chemische tabel op basis 
van een bestaande chemische record: 

• Selecteer onder Zoekresultaten de 
record waarop u zich wilt baseren voor 
uw nieuwe chemische record. 

• Klik op Selecteren.  
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Een zending met gevaarlijke goederen verwerken 

Weergave van register gevaarlijke chemische stoffen 

Stap Venster (indien beschikbaar) 

Het venster Editor voor register gevaarlijke 
chemische stoffen verschijnt met daarin 
de chemische records die u selecteerde in het 
venster Weergave van register gevaarlijke 
chemische stoffen. 
 
Raadpleeg stap 3 van het onderdeel Editor voor 
register gevaarlijke chemische stoffen in dit 
document voor instructies rond het aanmaken 
van een nieuwe chemische record in uw 
Persoonlijke chemische tabel op basis van 
een bestaande chemische record. 
 
Klik op Opslaan. 
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Een zending met gevaarlijke goederen verwerken 

Uitgezonderde hoeveelheden 

U kunt aangeven of een pakket uitgezonderde hoeveelheden van gevaarlijke goederen bevat. WorldShip toont de optie 
Pakket met uitgezondere hoeveelheden aan verzenders van gevaarlijke goederen in herkomstlanden binnen de EU.  

Om aan te geven of een pakket uitgezonderde hoeveelheden van gevaarlijke goederen bevat: 

Stap Venster (indien beschikbaar) 

1. Klik in het venster Verzenden op het tabblad 
Opties.  

2. Selecteer Uitgezonderde hoeveelheden 
onder Pakketopties. 

3. Klik op Regelgeving bekijken om een 
webpagina te tonen met de regelgeving voor 
het verzenden van uitgezonderde 
hoeveelheden.  

 

 

 

Opmerking: bij het verwerken van een zending 
met uitgezonderde hoeveelheden wordt er een 
bericht getoond ter herinnering dat er op elk 
pakket met uitgezonderde hoeveelheden een 
etiket voor uitgezonderde hoeveelheden moet 
worden geplakt.  
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WorldShip® 

Een zending met gevaarlijke goederen verwerken 

Lithiumbatterijen 

U kunt aangeven of een pakket beperkt gereguleerde lithiumbatterijen bevat. WorldShip toont de optie Pakket 
Lithiumbatterijen voor alle herkomstlanden.  

Om aan te geven of een pakket lithiumbatterijen bevat:  

Stap Venster (indien beschikbaar) 
1. Klik in het venster Verzenden op het 

tabblad Opties. 
2. Onder Pakketopties selecteert u 

Lithiumbatterijen. 
3. Selecteer de optie Pakket 

Lithiumbatterijen voor uw zending. 
• Alleen lithium-ion 
• Alleen lithium-metaal 
• Lithium-ion in apparatuur 
• Lithium-metaal in apparatuur 
• Lithium-ion verpakt bij apparatuur 
• Lithium-metaal verpakt bij 

apparatuur 
4. Klik op Regelgeving bekijken om een 

webpagina te tonen met de 
regelgeving voor het verzenden van 
lithiumbatterijen. 

Opmerking: beperkt gereguleerde alleen 
lithium-ion en alleen lithium-metaal kunnen 
slechts via wegvervoer worden verzonden. 
Als een luchtvrachtservice wordt 
geselecteerd, dient u deze types te 
verwerken als volledig gereguleerde 
gevaarlijke goederen. 

 

Opmerking: het maximale aantal 
lithiumbatterijen per pakket is 3. 
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WorldShip® 

Een zending met gevaarlijke goederen verwerken 

Lithiumbatterijen 

Opmerking: lithiumbatterijen zijn niet 
toegestaan met volledig gereguleerde of 
beperkte hoeveelheden van gevaarlijke 
goederen, uitgezonderde hoeveelheden 
van gevaarlijke goederen of droogijs.  
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WorldShip® 

Een zending met gevaarlijke goederen verwerken 

 

Documenten voor gevaarlijke goederen opnieuw afdrukken 

U kunt de documentatie voor gevaarlijke goederen (GG) opnieuw afdrukken op het tabblad Afdrukactiviteiten in 
het venster Verzendgeschiedenis 

Een GG-document opnieuw afdrukken: 

Stap Venster (indien beschikbaar) 

2. In het venster Verzendgeschiedenis 
selecteert u de ontvanger of het 
trackingnummer van de zending 
waarvoor u de documenten opnieuw 
wilt afdrukken  

 

De informatie over de zending wordt 
rechts getoond. 

 

3. Op het tabblad Afdrukactiviteiten 
selecteert u Gevaarlijke goederen en 
vervolgens het document dat u 
opnieuw wilt afdrukken: 

• ADR-transportdocument 

• Manifest gevaarlijke stoffen 

• Aangifte van verzender 

• Verzendingsdocument 

Het geselecteerde document wordt 
afgedrukt.  
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Een zending met gevaarlijke goederen verwerken 

Definities import- en exportkoppelingen  

Legende tabel:  

• In de kolom Lengte wordt aangegeven hoeveel tekens u maximaal in dat veld kunt typen.  

• In de kolom Type staat A voor alfabetische tekens, N voor numerieke tekens en S voor speciale tekens 
(zoals druk tegelijkertijd op de toetsen Shift en 4 om $ te typen). Zo betekent A/N/S dat u alfabetische, 
numerieke en speciale tekens kunt typen.  

• In de kolom I/E wordt aangeduid of het veld betrekking heeft op import (I), export (E) of zowel import als 
export (I/E).  

• In de kolom Uitzonderingen en opmerkingen wordt bijkomende informatie verstrekt, zoals geldige 
waarden, veldopmaken of koppelingen naar bijkomende informatie. 

 
Categorie/veld  Lengte  Type  I/E  Uitzonderingen en opmerkingen  
Referentienummer  15 A/N E  
Regelgeving  5 N E  

Te melden hoeveelheid  2 N E  
Vervoersnaam  150 A/N/S E 0-9; A-Z; speciale tekens.  
Technische naam  200 A/N/S E 0-9; A-Z; speciale tekens.  

Klasse/Divisie  7 N E  
Subrisico  7 N E  
Identificatienummer  6 N E  

Verpakkingsgroep  5 N E  
Extra informatie  255 A/N/S E 0-9; A-Z; speciale tekens.  
Hoeveelheid  5 N E  
Maateenheid  10 N E  

Verpakkingstype 35 A/N E De beschikbare pakkettypes zijn 
afhankelijk van de herkomst van de 
zending en eventuele gepersonaliseerde 
pakkettypes die u heeft toegevoegd. 

Record identificatie 1  30 N E  

Record identificatie 2  30 N E  

Record identificatie 3  30 N E  

Verpakkingsinstructies  4 A/N E  

Wijze van vervoer  30 A/N E  

Verplicht etiket  50 A/N E  

Noodnummer  25 A/N E 0-9; A-Z.  

ER Registrator  24 A/N E 0-9; A-Z.  
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Een zending met gevaarlijke goederen verwerken 

 

Categorie/veld  Lengte  Type  I/E  Uitzonderingen en opmerkingen  
Aantal pakketten 3 N E 1-999 (1 is standaard) 

Transportcategorie 1 N I/E ADR-regelgeving 0,1,2,3,4  

Code voor tunnelverbod 6 A/N I/E ADR-regelgeving 
(B), (B/D), (B/E), (C), (C/D), (C/E), (D), 
(D/E), (E)  

Technische naam lokale taal  200 A/N/S I/E ADR-regelgeving optioneel 

Gepaste naam zending in lokale taal 150 A/N/S I/E ADR-regelgeving optioneel 

Wettelijke hoeveelheid 2 A I/E  FR 
LQ 
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Een chemische tabel voor gevaarlijke goederen van een externe bron gebruiken 

Om een chemische tabel voor gevaarlijke goederen van een externe bron te gebruiken, moet u de onderstaande 
stappen volgen. 

1. De gegevensbron van de chemische record van gevaarlijke goederen wijzigen 

a) Klik op het tabblad Tools 

b) Klik op Systeemvoorkeuren 

c) Selecteer het tabblad Gevaarlijke goederen 

d) Selecteer Externe bron 

e) Klik op Toepassen 

2. Een ODBC-gegevensbron configureren 

a) Ga naar het bedieningspaneel 

b) Open Administratieve tools 

c) Open Gegevensbronnen (ODBC) 

d) Klik op het tabblad Systeem DSN 

e) Klik op Geselecteerd Microsoft Access-stuurprogramma toevoegen 

f) Klik op Voltooien 

g) Voer HAZMAT in bij Naam gegevensbron 

h) Klik op Selecteren onder Database 

i) Ga naar de database 

j) Klik op OK om de gegevensbron aan te maken 
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WorldShip® 

Een zending met gevaarlijke goederen verwerken 

Een chemische tabel voor gevaarlijke goederen van een externe bron gebruiken 

3. De externe bron voor de chemische tabel voor gevaarlijke goederen moet een Access-database zijn. De naam 
van de tabel moet 'UPSWorldShipDG' zijn en de belangrijkste sleutel voor de tabel is het veld 
'IDGReferenceNumber'. De externe bron voor de chemische tabel moet worden geconfigureerd met de 
volgende kolomnamen: 

Categorie/veld Type Koppelingen in WS Uitzonderingen en 
opmerkingen 

IDGReferenceNumber Char Referentienummer **Belangrijkste sleutel 

RegulationSet Char Regelgeving  

ReportableQuantity Char Te melden hoeveelheid  

HazmatShipping Name Char Vervoersnaam  

TechnicalName Char Technische naam  

HazmatClassNumber Char Klasse/Divisie  

SubriskClass Char Subrisico  

HazmatId Char Identificatienummer  

PackingGroupNumber Char Verpakkingsgroep  

HazmatAdditionalDesc Char Extra informatie  

HazmatQuantity Char Hoeveelheid  

HazmatUnit Char Maateenheid  

HazmatPackageType Char Verpakkingstype  

HazmatPackingInstructions Char Verpakkingsinstructies  

TransportationMode Char Wijze van vervoer  

LabelRequired Char Verplicht etiket  

EmergencyPhone Char Noodnummer  

ER_Registrant Char ER Registrator  

NumOfPkgs Char Aantal pakketten WS 2014 of recenter 

HazmatShippingNameIn  
LocalLanguage 

Char Gepaste naam zending in lokale taal ADR-regelgeving optioneel 

TechnicalNameInLocalLanguage Char Technische naam lokale taal ADR-regelgeving optioneel 

TransportCategory Char Transportcategorie ADR-regelgeving 0,1,2,3,4 

TunnelRestrictionCode Char Code voor tunnelverbod ADR-regelgeving (B), (B/D), 
(B/E), (C), (C/D), (C/E), (D), 
(D/E), (E) 

RegulatoryQuantity Char Wettelijke hoeveelheid FR, LQ 
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Een zending met gevaarlijke goederen verwerken 

Een chemische tabel voor gevaarlijke goederen van een externe bron gebruiken 
3. WorldShip is correct geconfigureerd wanneer 'Gegevens externe tabel' in het tabblad Opties gevaarlijke 

goederen wordt weergegeven. 
4. Verwerk een testzending om te controleren of u aan de hand van het referentienummer informatie uit 

chemische records kunt raadplegen. 
 
Opmerking: als u het bericht Geen record gevonden te zien krijgt, controleer dan of u in uw externe gegevensbron 
de juiste kolomnamen (Raadpleeg de  Het gebruik  van een chemische tabel voor gevaarlijke goederen van een 
externe bron). Heeft u bijkomende hulp nodig, bel dan de technische ondersteuning van UPS op 1-888-553-1118. 
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