ADR Veiligheidsadviseur
Bedrijven die gevaarlijke stoffen over de weg vervoeren, zijn wettelijk verplicht om een ADR
Veilihgeidsadviseur aan te stellen.
Vinçotte kan als neutrale en onafhankelijke partner deze taak voor u waarnemen. Onze adviseurs volgen voor
u de evolutie van de reglementering op de voet en staan u bij waar nodig.

Your tailor-made solution

Meer over ADR Veiligheidsadviseur:
Het transport van gevaarlijke goederen over de weg wordt geregeld binnen het 'Europees verdrag rond het internationaal
vervoer van gevaarlijke goederen over de weg'. In bepaalde gevallen moet een onderneming verplicht een ADR
Veiligheidsadviseur aanstellen.
De regelgeving zelf krijgt in alle oneven jaren een update. Hoewel niet alle wijzigingen steeds even ingrijpend zijn, moeten de
betrokken bedrijven er zeker van op de hoogte zijn en blijven.
De veiligheidsadviseurs van Vinçotte helpen u met de implementatie en de opvolging van de aanzienlijke ADR-regelgeving op
maat van uw onderneming.

Your result

Voordelen ADR Veiligheidsadviseur
Wanneer u gevaarlijke stoffen vervoert over de weg bent u verplicht om aan een aantal ADR-verplichtingen te voldoen.
Vinçotte-experten kennen de geldende wetgeving. Om deze te implementeren in uw onderneming helpen ze u met:
naleving van ADR-verplichtingen en correcte identificatie van gevaarlijke goederen;
procedures opstellen om de veiligheidsvoorschriften correct na te leven;
controle van materieel;
invoering van noodprocedures;
analyses en een jaarverslag ADR dat rapporteert over ongevallen, incidenten of ernstige inbreuken die tijdens het
vervoer, het laden of lossen van gevaarlijke goederen werden vastgesteld;
maatregelen om een herhaling van ongevallen of ernstige inbreuken te voorkomen;
de keuze van onderaannemers en tussenpersonen;
controle van het personeel;
controlemethodes.
Wilt u met Vinçotte in zee gaan om wettelijk in orde te zijn, dan kunt u rekenen op een grote flexibiliteit: afhankelijk van uw
noden kunnen wij alle taken overnemen of enkel een ondersteundende rol spelen.
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