Internationale pakketten
Lijst met voorbeelden van aanvaardbare en onaanvaardbare goederenbeschrijvingen

EN

NL

Unacceptable

Acceptable

Onaanvaardbaar

Aanvaardbaar

Agricultural products

Oranges, fish, rice, bread

Landbouwproducten

Sinaasappelen, vis, rijst, brood

Aid consignments

Blankets, medications

Versturen van hulpgoederen

Dekens, medicijnen

Animals

Horse, poultry, cattle

Dieren

Paard, gevogelte, rund

Apparel

Men’s shirts, cotton t-shirts, girls’ vests,
boys’ jackets

Kleding

Hemden voor heren, katoenen T-shirts,
jassen voor dames, vesten voor heren

Appliances

Refrigerator, electric cooker,
microwave oven, coffee machines

Toestellen

Koelkast, elektrisch fornuis,
microgolfoven, koffiemachines

Auto parts

Car brakes, windshield
glass for automobiles

Auto-onderdelen

Remmen, voorruit, autoruiten

Bio substances

UN3373 biological sub. Cat. B

Biosubstanties

Biologische substantie UN3373 Cat. B

Caps

Plastic caps

Stoppen

Plastic stoppen

Chemicals, hazardous

Actual chemical name
(not brand name)

Chemische, gevaarlijke
producten

Echte chemische benaming (geen
merknaam)

Chemicals,
non-hazardous

Actual chemical name (not brand name)

Chemische, ongevaarlijke
producten

Echte chemische benaming (geen
merknaam)

Clothing

(See examples for “apparel”)

Kledij

Zie voorbeelden “kleding”

Consolidated

Description of the various content (see
other specific examples in the table)

Geconsolideerd

Beschrijving van de verschillende
soorten inhoud (zie andere specifieke
voorbeelden in de tabel)

Teaching aids

Pencils, chip cards, books

Didactisch materiaal

Potloden, chipkaarten, boeken

Electronics

Personal computers, LCD televisions, CD
players, tape recorders, mobile phones,
monitors, printers

Elektronica

pc’s, lcd tv-toestellen, cd-spelers,
bandrecorders, gsm’s, monitors, printers

Equipment

Oil well equipment, poultry equipment,
paper cutting equipment

Uitrusting

Uitrusting voor petroleumputten,
materiaal voor gevogelte, uitrusting om
papier te snijden

FAK freight

All kinds (see other specific examples in
the table)

Allerhande vracht

(Zie andere specifieke voorbeelden in
de tabel)
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EN

NL

Unacceptable

Acceptable

Onaanvaardbaar

Aanvaardbaar

Foodstuffs

Biscuits, sachertorte, canned meat
(see other examples for agricultural
products)

Levensmiddelen

Koekjes, vlees in blik (zie de voorbeelden
voor de “landbouwproducten”)

General cargo

Detailed list (see other specific examples
in the table)

Algemene cargo

Uitvoerige lijst (zie andere specifieke
voorbeelden in de tabel)

Gifts

Dolls, remote controlled cars

Geschenken

Poppen, op telegeleide auto’s

Household goods

Plates, dishes, tableware (see also
examples for “appliances”)

Huishoudartikelen

Borden, schalen, vaatwerk (zie ook de
voorbeelden bij “toestellen”)

Industrial products

Electric motors, dishwasher, measuring
equipment (see also examples for
“electronics”)

Industriële producten

Elektrische motoren, vaatwasmachine,
meettoestellen (zie ook de voorbeelden
onder “elektronica”)

Iron and steel

Iron pipes, steel pipes, iron building
material, steel building material

IJzer en staal

IJzeren buizen, stalen buizen,
bouwmateriaal in ijzer, bouwmateriaal
in staal

I.T. goods

Specific articles (see examples for
“electronics”)

I.T.-artikelen

Specifieke artikelen (zie voorbeelden
voor “elektronica”)

Leather articles

Saddles, leather handbags, leather
jackets, leather boots

Artikels in leder

Zadels, lederen tassen, lederen jassen,
lederen laarzen

Machine parts

Pumps, seats, engines

Machine-onderdelen

Pompen, zetels, motoren

Machinery

Metal working machinery, cigarette
making machinery, sewing machines,
printers

Machinerie

Machines om metaal te bewerken,
machines om sigaretten te vervaardigen,
naaimachines, printers

Machines

(See examples for “machinery”)

Machines

(Zie voorbeelden voor “machinerie”)

Miscellaneous

Detailed description required (see other
specific examples in the table)

Allerlei

Uitvoerige beschrijving nodig (zie andere
specifieke voorbeelden in de tabel)

Novelties and gifts

(See examples for “gifts”)

Nieuwigheden en
geschenken

(Zie voorbeelden voor “geschenken”)

Oil

Mineral oil, plant oil

Olie

Minerale olie, plantaardige olie

Ore

Iron ore, copper ore

Erts

IJzererts, kopererts

Part/model number
(R12T.45.5X)

Detailed product description (Bumper,
bicycle frame, electric motor)

Onderdeel /
modelnummer
(R12T.45.5X)

Uitvoerige productbeschrijving (bumper,
chassis, elektrische fietsmotor)

Parts

(See examples for “machine parts)

Onderdelen

(Zie de voorbeelden bij “machineonderdelen”)

Perishables

Specific descriptions of the content (see
other specific examples in the table)

Bederfelijke producten

Beschrijving van de inhoud (zie andere
specifieke voorbeelden in de tabel)

02

EN

NL

Unacceptable

Acceptable

Onaanvaardbaar

Aanvaardbaar

Personal effects

Men’s clothing, computer, pictures based on the specific invoice description
(see other specific examples in the
table).

Persoonlijke artikelen

Herenkleding, informatica, foto’s - op
basis van de specifieke beschrijving
op de factuur (zie andere specifieke
voorbeelden in de tabel)

Extension to ‘personal effects’ is
acceptable where details of the specific
personal effects are added. e.g. “Personal
effects – household goods”

Uitbreiding tot “persoonlijke artikelen”
is toegelaten indien de details van de
specifieke persoonlijke artikelen worden
toegevoegd. Bijvoorbeeld “Persoonlijke
artikelen - goederen voor huishoudelijk
gebruik”.

Where the goods ‘personal effects’ are
from a recognised international relief
organisation (UN / Red Cross /etc.)
Then the extension of the description
to include this detail is acceptable e,g
“personal effects – UN”

Indien de persoonlijke artikelen
afkomstig zijn van een erkende
internationale hulporganisatie (VN /
Rode Kruis / enz.), dan mag dat detail
worden opgenomen in de uitbreiding
van de beschrijving, bijvoorbeeld
“Persoonlijke artikelen – VN”

Pipes

Plastic pipes, steel pipes, copper pipes

Buizen

Plastic buizen, stalen buizen, koperen
buizen

Plants

Tulips, rose, lemon, willow tree

Planten

Tulpen, rozen, citroenboom, wilg

Plastic Goods

Plastic kitchenware, plastic household

Producten uit plastic

Keukentoebehoren uit plastic,
huishoudartikelen uit plastic

Polyurethane

Polyurethane threads, polyurethane
medical gloves

Polyurethaan

Hemden in polyurethaan, medische
handschoenen in polyurethaan

Propellant

(See examples for “chemicals”)

Drijfgas

(Zie de voorbeelden voor “chemische
producten”)

Rubber Articles

Rubber hoses, rubber conveyor belts

Rubberen artikelen

Rubberen buizen, rubberen
transportbanden

Rod Welding

Rod, fuel rod, copper rod

Staaf

Lasstaaf, brandstofstaaf, koperen staaf

RTO AWB 1234567890

RTO AWB 1234567890 – books. Detailed
description to follow the RTO details
within the description

RTO AWB 1234567890

RTO AWB 1234567890 - boeken.
De uitvoerige beschrijving moet de
RTO-beschrijving volgen

Said to Contain

Detailed description required (see other
specific examples in the table)

Zegt te bevatten

Uitvoerige beschrijving nodig (zie andere
specifieke voorbeelden in de tabel)

Samples

Sample of man’s T-shirt, 100% cotton

Stalen

Stalen van t-shirts voor heren, 100%
katoen

Sanitary goods

Towels, buckets, detergents,
toothbrushes

Sanitaire producten

Handdoeken, emmers, detergenten,
tandenborstels

Scrap

Plastic scrap, foam scrap, iron scrap

Stukjes

Stukjes plastic, stukjes schuim, stukjes
ijzer

See Attached

Invoice specific descriptions of the
content (see other specific examples in
the table)

Zie bijgevoegde factuur

Duidelijke beschrijvingen van de inhoud
(zie andere specifieke voorbeelden in
de tabel)
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EN

NL

Unacceptable

Acceptable

Onaanvaardbaar

Aanvaardbaar

Spare parts

(See examples for “machine parts”)

Onderdelen

(Zie voorbeelden voor “machineonderdelen”)

Textiles

Linen fabric, t-shirts 100% cotton (see
also examples for “apparel”)

Textiel

Linnen stof, t-shirts 100% katoen (zie de
voorbeelden voor “kleding”)

Tools

Hand tools, electric tools

Gereedschap

Handgereedschap, elektrisch gereedschap

Toys

(See examples for “gifts”)

Spelletjes

(Zie voorbeelden voor “geschenken”)

UN3373

(See “Biosubstances”)

UN3373

(Zie “biologische substanties”)

Various products

Detailed description required (see other
specific examples in the table)

Allerhande producten

Uitvoerige beschrijving nodig (zie
andere voorbeelden in de tabel)

Vehicles

Bicycles, scooter, skateboard, tricycle)

Voertuigen

Fietsen, scooter, skateboard, driewieler

Wires

Iron and steel wire, copper wire

Draden

IJzer- en staaldraad, koperdraad

Wooden articles

Wooden furniture, wooden kitchen
utensils

Goederen uit hout

Houten meubels, houten
keukentoebehoren

Wilt u graag meer informatie? Contacteer uw bpost Account Manager
Service Centre:
02 201 11 11
service.centre@bpost.be
www.bpost.be
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