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Lijst van zones en leveringstermijnen (in dagen) voor de voornaamste landen en regio’s

Internationale verzendingen
bpack World

Afghanistan 5 9 30 kg Alcohol; Mutsen; Dassen; Kantwerk; Sjaals; Schaakborden; 
Speelgoed

Albanië 3 7 30 kg Zendingen met voorwerpen waarop douanerechten worden 
geheven

Algerije 4 6 30 kg Alcohol; Loterijartikelen; Cyclamaten; Urnen; Gedragen kleren, 
oude en andere schoenen, verpakt in zakken

Amerikaans Samoa 5 4 - Geen service

Andorra 3 3 20 kg Buitenlandse loterijadvertenties in de vorm van brieven; 
Alcoholische dranken die meer dan 30 % alcohol en / of 
minder dan 200 gram suiker per liter bevatten; Speelkaarten 
(ook die van het Mahjonghspel); Producten op basis van 
vlees of vis; Tabak en tabaksproducten; Wijnen met een 
alcoholgehalte van meer dan 18 %

Angola 5 5 20 kg Spiritus; Kansspelen; Tabak en tabaksproducten

Anguilla 5 7 20 kg -

Antigua en Barbuda 5 6 30 kg Fruit dat is gedroogd of op een andere manier is 
geconserveerd; Noten

Argentinië 5 5 20 kg Alcohol; Radio- en televisietoestellen; platendraaiers met 
radio en jukeboxen

Armenië 3 7 30 kg Reproductieapparaten (uitgezonderd schrijfmachines); 
Bankbiljetten; Was; Documenten, drukwerk, foto's, enz. die 
Armenië op politiek of economisch vlak kunnen schaden; 
Niet ontwikkelde films; Pornografisch en erotisch materiaal; 
Honing en honingraten; Rauwe eieren

Aruba 5 6 20 kg Boeken die de wetgeving op de auteursrechten schenden

Ascension 5 - - Geen service

Australië 5 7 20 kg Plantaardige en dierlijke voedingsproducten met inbegrip 
van het gebruik van die producten (zoals stro en andere 
plantaardige stoffen) voor de verpakking van de verstuurde 
pakketten, conform de Australische quarantaineregels

Azerbeidzjan 5 6 30 kg Reproductieapparaten (uitgezonderd schrijfmachines); Geld 
en handelseffecten van Azerbeidzjan; Was; Documenten, 
drukwerk, foto's, enz. die Azerbeidjan op politiek of 
economisch vlak kunnen schaden; Niet-ontwikkelde films; 
Pornografisch en erotisch materiaal; Honing en honingraten; 
Rauwe eieren
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Bahamas 5 6 30 kg Afgeroomde melk in blik

Bahrein 5 6 20 kg Alcohol; Cultuurparels, nagemaakt en gewassen, of valse 
parels

Bangladesh 5 6 30 kg Cheques aan toonder, bankcheques, kredietkaarten, cash geld 
of vreemde deviezen; Zendingen met voorwerpen waarop 
douanerechten worden geheven

Barbados 5 5 30 kg -

Belize 5 6 30 kg Muntstukken en bankbiljetten; Sacharine en gelijkaardige 
stoffen; Bij andere goederen verpakte tabak of tabak verzoet 
door de toevoeging van bladeren van andere planten

Benin 5 4 30 kg Alcoholische dranken, oliën, extracten en producten voor 
de vervaardiging van alcoholische dranken; Ruwe diamant; 
Platen; Medailles en muntstukken; Maten en gewichten; 
Goud en gouden voorwerpen; Sacharine; Zendingen met 
voorwerpen waarop douanerechten worden geheven

Bermuda 5 6 20 kg -

Bhutan 5 6 30 kg Loterijbiljetten en reclame daarvoor, behalve als het gaat om 
loterijen georganiseerd door de regering van Bhutan; Zijde en 
kunstvoorwerpen in zijde

Bolivië 5 6 30 kg Toestellen voor het vervaardigen van sigaren en sigaretten; 
Alcoholhoudende dranken; Aanstekers, tabak, sigaren- en 
sigarettenblaadjes Loterijbiljetten van buitenlandse loterijen; 
Geneesmiddelen en farmaceutische producten waarvan de 
samenstelling niet gekend is

Bonaire 5 8 30 kg Boeken die de wetgeving inzake de auteursrechten schenden

Bosnië-Herzegovina 3 4 30 kg Bosnisch geld; Grondstoffen en extracten voor de 
vervaardiging van wijn en brandewijn; Sigarettenpapier

Botswana 5 5 30 kg Honing en alle artikelen waarin honing verwerkt is (bv. 
vliegenvangers); Alle soorten subtropisch fruit, zowel vers als 
gedroogd; Gedragen kleren om door te verkopen in Botswana

Brazilië 5 5 30 kg Buitenlandse loterijbiljetten en reclame daarvoor; 
Elektronische apparaten om te roken; Muntstukken, 
bankbiljetten; Producten van dierlijke oorsprong; 
Melkproducten; Tabak (al dan niet behandeld); Alle artikelen 
die, hetzij door hun aard of hun breekbare verpakking, schade 
kunnen toebrengen aan personen of infrastructuren

Brits Guyana 5 6 20 kg Bankbiljetten; Blikken maïs en andere producten op basis van 
maïs; Honing; Betaalmiddelen; Vis en producten op basis van 
vis; Graanproducten; Bakkerijproducten; Suiker en producten 
op basis van suiker; Vlees en producten op basis van vlees

Brunei Darussalam 5 6 30 kg Loterijbiljetten en reclame voor loterijen

Bulgarije 2 7 30 kg Luchtledig verpakte artikelen waarvan de inhoud niet 
zichtbaar is; Culturele roerende goederen zonder toelating of 
certificaat; Bankbiljetten en andere betaalmiddelen; Musikale 
wenskaarten; Effecten aan toonder; Tweedehands spullen; 
Religieus materiaal in verband met sectes en verboden 
of niet geregistreerde organisaties; Obscene of immorele 
voorwerpen; Edelstenen; Psychotrope, anesthetische 
substanties, toxische stoffen

Burkina Faso 5 5 30 kg Zendingen met voorwerpen waarop douanerechten worden 
geheven

Burundi 5 5 30 kg Alcoholische dranken op basis van absint

Cambodja 5 8 30 kg Zendingen met voorwerpen waarop douanerechten worden 
geheven
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Canada 5 5 30 kg Loterij-aankondigingen en -biljetten; Alcoholhoudende 
dranken; Bijenwas; Goederen verpakt in hooi, stro of andere 
niet behandelde grondproducten; Geneesmiddelen en 
gelijkaardige substanties;Vlees en charcuterie in glas

Canarische eilanden 3 7 20 kg Speelkaarten (ook die van het Mahjonghspel); 
Geneesmiddelen met een ongekende samenstelling; Tabak en 
tabaksproducten

Kaaimaneilanden 5 4 10 kg Koffie; Rum

Centraalafrikaanse Republiek 5 6 30 kg Contraceptiemiddelen, -producten of -apparaten

Ceuta 2 7 - Geen service

Chili 5 5 30 kg Loterijbiljetten; Zendingen met voorwerpen waarop 
douanerechten worden geheven; Sacharine; Brandbare 
vloeistoffen (deodorant, nagellak,...)

China 5 7 30 kg Artikelen die een politiek, economisch, cultureel of 
moreel vooroordeel tegen China inhouden, en goederen 
die schadelijk zijn voor de volksgezondheid; Chinese 
deviezen; Zend- en ontvangstapparatuur voor telegrafie; 
Houten verpakkingen; Zendingen met munststukken, 
bankbiljetten, handelseffecten aan toonder of reischeques; 
Armbanduurwerken, radio's, fototoestellen, televisietoestellen, 
videorecorders, fietsen; Huiden en pluimen van dieren die 
geen huisdieren zijn, behalve struisvogels; Gedragen kleren; 
Vlees en charcuterie

Cocoseilanden 5 - - Geen service

Colombia 5 6 30 kg Artikelen in bont, wol, linnen en katoen; Bankbiljetten en 
andere betaalmiddelen; Cacao, koffie en thee; Effecten aan 
toonder; Zendingen met voorwerpen waarop douanerechten 
worden geheven; Kruiden; Alcoholextracten voor de 
bereiding van wijnen en likeure; Plantaardige olie; Melk, room, 
poedermelk, gecondenseerde wei en voedingswaren op basis 
van die artikelen; Edelmetalen en voorwerpen in edelmetaal; 
Voorwerpen in nikkel; Chemische en farmaceutische 
producten; Zeep; Suiker

Comoren 5 - 30 kg Alcohol; Speelkaarten; Contraceptiemiddelen, -producten 
of -apparaten; Sacharine; Tabakssaus (praiss); Wijn en vis, 
groenten en pruimen in conserven waarop het land van 
herkomst niet staat

Congo (Dem. Rep.) 5 6 30 kg -

Congo - Brazzaville 5 5 30 kg -

Cookeilanden 5 - 30 kg -

Costa Rica 5 4 30 kg -

Cuba 5 7 10 kg Klankbanden; Loterijbiljetten; Alcoholhoudende dranken; 
Hermetisch gesloten dozen (uitgezonderd die waarin 
farmaceutische producten zitten); Landkaarten; Kauwgom; 
Zendingen met voorwerpen waarop douanerechten worden 
geheven; Films, fotopapier; Brillen; Materiaal dat gebruikt 
wordt voor medische behandeling; Parfums; Onderdelen 
van elektrische en elektronische installaties; Producten van 
dierlijke oorsprong; Waarden en geld; Gedragen kleren, textiel, 
schoenen

Curacao 3 7 20 kg Speelkaarten (ook die van het Mahjonghspel); 
Geneesmiddelen met een ongekende samenstelling; Tabak en 
tabaksproducten
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Cyprus 2 4 30 kg Citrusvruchten; Katoenvlokken; Melk of afgeroomde melk die 
minder dan 7 % vetstof bevat; Munten of juwelen die lijken 
op munten die in Cyprus in omloop zijn; Bloedzuigers; Zout, 
uitgezonderd keukenzout en steenzout; Zijderupsen

Denemarken 2 3 30 kg Loterijbiljetten en reclame voor loterijen; Vismeel, gedroogde 
vis, schaal- en schelpdieren, stekelhuidigen, en andere 
producten uit de visvangst (uitgezonderd visolie; uitsluitend 
met de toelating van de directie van de veterinaire 
gezondheidsdienst); Melk, room, poedermelk, gecondenseerde 
wei en voedingswaren op basis van die artikelen; Reclame 
voor de verkoop van artikelen volgens het sneeuwbaleffect; 
Versneden tabak in kleinhandelsverpakking waarbij 
sigarettenpapier zit

Djibouti 5 5 30 kg Brandewijn; Zendingen met voorwerpen waarop 
douanerechten worden geheven; Wijnalcohol

Dominica-eiland 5 6 20 kg -

Dominikaanse Republiek 5 6 30 kg Juwelen; Deviezen; Gewone zendingen met pensioencheques 
of bankkredietkaarten; Literatuur voor communistische 
propaganda enz.; Buitenlandse boeken die via 
bankinstellingen aan boekhandels zijn geadresseerd (dubbele 
adressen); Buitenlandse loterijbiljetten; Edelmetalen; Roulettes 
en andere machines die gebruikt worden voor kansspelen en 
waarbij geld of voorwerpen worden verkregen

Duitsland 1 2 à 3 30 kg -

Ecuador 5 6 30 kg Leren, stoffen of rubberen schoenen; Geneesmiddelen met 
een ongekende samenstelling; Preparaten om inkt of tekst te 
wissen; Roulettes en andere machines die gebruikt worden 
voor kansspelen en waarbij geld of voorwerpen worden 
verkregen; Ongeraffineerd zout; gsm's; Gedragen kleding, 
behalve als ze aangegeven wordt als persoonlijke spullen, op 
voorwaarde dat de afzender en de bestemmeling dezelfde 
persoon is (maximumgewicht: 20 kilo); Parfum en crèmes, 
behalve als ze 3 eenheden van 100 ml niet overschrijden

Egypte 4 6 30 kg Loterijbiljetten en bijbehorende drukwerken, behalve die 
waarvoor de regering een importvergunning gaf; Tabak, 
tabakszaad, surrogaattabak, sigaren en sigaretten

El Salvador 5 6 30 kg Zendingen met voorwerpen waarop douanerechten worden 
geheven

Equatoriaal Guinea 5 6 20 kg Speelkaarten; Rozenkransen, relieken en gellijkaardige artikelen

Eritrea 5 6 30 kg -

Estland 2 5 30 kg Gewone zendingen met voorwerpen waarop douanerechten 
worden geheven

Ethiopië 5 5 30 kg -

Faeroer eilanden 3 4 30 kg -

Falklandeilanden 5 - 30 kg -

Fiji-eilanden 5 7 30 kg Kleurstoffen en verfproducten; Deviezen

Filippijnen 5 7 30 kg Alcohol; Namaak- of speelgoedwapens; Loterijbiljetten en 
gelijkaardige artikelen; Kansspelen; Alle sooten zendingen met 
muntstukken, bankbiljetten en andere handelseffecten aan 
toonder, reischeques, al dan niet bewerkt platina, zilver of 
goud, edelstenen of ander waardevoorwerpen
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Finland 2 5 30 kg Loterijbiljetten van buitenlandse loterijen; Vuurwapens 
in dienst en geneutraliseerde vuurwapens; Echte en 
geneutraliseerde munitie; Luchtpistolen, pistolen op gasdruk 
en startpistolen; Replica's van vuurwapens, munitie en 
ontploffingstuigen; Kogelpistolen die lijken op vuurwapens 
in dienst; Onderdelen van vuurwapens, kanonnen, kulassen, 
stille laders en laders met klip; Volgende voorwerpen 
worden zonder voorwaarden toegelaten: Paintballpistolen; 
Kogelpistolen die niet lijken op actieve vuurwapens. 
Speelgoedwapens; Nagelpistolen; Bogen; Optische zoekers; 
Lege revolverhoezen en toestellen om pistolen te reinigen

Frankrijk 1 2 à 3 30 kg Buitenlandse loterijadvertenties in de vorm van brieven; 
Alcoholische dranken die meer dan 30 % alcohol en / of 
minstens 200 gram suiker per liter bevatten; Postzendingen 
waarin bankbiljetten en muntstukken zitten met wettelijke 
koers en bevrijdende kracht bestemd om in Frankrijk in omloop 
te zijn, en kostbare metalen; Producten op basis van vlees of 
vis; Wijnen met een alcoholgehalte van meer dan 18 %

Frans Guyana 5 7 30 kg Buitenlandse loterijadvertenties in de vorm van 
brievenpostzendingen; Alcoholische dranken die meer dan 30 
% alcohol en / of minstens 200 gram suiker per liter bevatten; 
Wijnen met een alcoholgehalte van meer dan 18 %

Frans Polynesië 5 - 30 kg -

Gabon 5 5 30 kg Vis-, groente- en pruimenconserven waarvan het merk en de 
inhoud niet duidelijk op de verpakking staan en die meer dan 
1 kg wegen; Tabak (al dan niet behandeld); Postzegels

Gambia 5 6 10 kg -

Gebied onder Palestijnse autoriteit 4 - - Geen service

Georgië 3 6 30 kg Herdruktoestellen (uitgezonderd schrijfmachines); Geld en 
handelseffecten; Was; Documenten, drukwerk, foto's, films, 
enz. die Georgië op politiek of economisch vlak kunnen 
schaden; Niet ontwikkelde films; Pornografisch en erotisch 
materiaal; Honing en honingraten; Waardevoorwerpen; Rauwe 
eieren; Edelstenen

Ghana 5 5 30 kg Loterijbiljetten en reclame voor loterijen; Schadelijke 
alcoholhoudende dranken; Zendingen met muntstukken en 
bankbiljetten in circulatie

Gibraltar 3 5 20 kg Loterijbiljetten

Grenada 5 7 30 kg Loterijbiljetten

Griekenland 2 3 30 kg Loterij-aankondigingen en -biljetten; Speelkaarten; 
Geneesmiddelen behalve als de naam, de samenstelling en de 
naam en het adres van de fabrikant op de buitenkant van de 
verpakking staan; Sacharine; Zout

Groenland 5 - 30 kg -

Groot-Brittannië 1 2 à 3 30 kg Boeken, schilderijen enz. die beschermd zijn door 
de auteursrechten in Groot-Brittannië; Loterijen, 
voetbalpronostieken en alle reclame daarvoor; Geitenvellen 
en geitenwol en stoffen die zijn verwerkt op basis daarvan; 
Baren van edele metalen of papieren geld; Menselijke en 
dierlijke resten en/of as

Guadeloupe 5 4 30 kg Buitenlandse loterijadvertenties in de vorm van 
brievenpostzendingen; Alcoholische dranken die meer dan 30 
% alcohol en / of minstens 200 gram suiker per liter bevatten; 
Wijnen met een alcoholgehalte van meer dan 18 %

Guam 5 4 30 kg -

Guatemala 5 - 30 kg Loterijbiljetten
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Guernsey 3 3 30 kg Op aangekochte alcohol en tabaksproducten voor 
privéverbruik of om te verkopen, of als geschenk gekregen, 
worden accijnzen geheven; Boeken, schilderijen enz. die 
beschermd zijn door de auteursrechten in Groot-Brittannië; 
Loterijen, voetbalpronostieken en alle reclame daarvoor; 
Geitenvellen en geitenwol en stoffen die zijn verwerkt op 
basis daarvan

Guinea 5 6 30 kg Visconserven waarvan de blikken meer dan 1 kg wegen; Ruwe 
diamant

Guinea-Bissau 5 6 30 kg

Haïti 5 6 30 kg -

Honduras (Rép.) 5 - 30 kg Muntstukken en bankbiljetten, reischeques, waarden aan 
toonder, edelmetalen en kostbare voorwerpen; Verdampers 
(elektronische sigaretten, elektronische buizen , elektronische 
sigaren en dergelijke)

Hongarije 2 4 30 kg -

Hong kong 5 6 30 kg Loterijen en loterijadvertenties

Ierland 2 6 30 kg Loterijbiljetten en gelijkaardige artikelen; Buitenlandse 
deviezen, in het buitenland geslagen goud- en zilverstukken; 
Aftreksels en extracten van thee en tabak; Stro, hooi en 
artikels die daarmee worden gemaakt (bv. stro voor flessen); 
Vogelveren

Ijsland 3 7 30 kg IJslandse deviezen en handelseffecten betaalbaar in 
IJslands geld; Loden speelgoed; Niet klaargemaakte 
voedingsproducten (vlees, vis, eieren of andere bederfelijke 
producten)

India 5 5 30 kg Bankbiljetten; Goud, zilver, gouden of zilveren 
voorwerpen, juwelen en waardevolle voorwerpen; Zijde en 
kunstvoorwerpen in zijde; Al wat met de loterijen heeft te 
maken, behalve als die loterijen georganiseerd zijn door de 
regering of één van de Staten van India

Indonesië 5 8 30 kg Amuletten; Geld; Gebruikte goederen (bv. gedragen kledij); 
Loterijbiljetten; Edelmetalen; Edelstenen; Sarongs en alle 
producten die versierd zijn met batikmotieven; Waarden aan 
toonder

Irak 5 6 30 kg Platen die niet op gewone apparaten kunnen worden 
beluisterd; Ontwikkelde en niet ontwikkelde films; Vers 
fruit; Telescopen, verrekijkers; Suikergoed verwerkt op basis 
van alcoholische dranken; Thee om te verkopen die niet 
voldoet aan de verkoopvereisten; Alle zendingen voor zaken; 
Transistors, radio's voor ontvangst en uitzending; Zijden 
sluiers; Camera’s; Mobiele telefoons; Laptops

Iran 5 9 30 kg Huishoudartikelen; Bankbiljetten; Loterijbiljetten; 
Alcoholhoudende dranken; Alcoholische dranken met 
aftreksels of schadelijke stoffen; Schoenen; Chocolade, koeken 
en gebak; Zendingen met voorwerpen die indruisen tegen de 
Islamitische godsdiens; Parfums; Melkproducten; FM radio's 
die werken op een frequentie tussen 76 en 87 MHz; Zeep; 
Suiker; Gedragen kleren; Verdovende medicijn (marihuana, 
cannabis, enz.) en hun zaden, evenals psychotrope stoffen

Israel 4 7 20 kg Bankbiljetten en muntstukken die in Israël in omloop zijn (of 
waren); Loterijbiljetten en alle publicaties over de loterijen; 
Bederfbare goederen; Kansspelen; Spelmachines; Edelstenen

Italië 2 3 30 kg Methanol; Onbehandeld goud; Sacharine en voedingswaren 
op basis van sacharine; Zout; Tabak en tabaksproducten
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Ivoorkust 5 5 30 kg Diamanten; Zendingen met voorwerpen waarop 
douanerechten worden geheven; Andere maten en gewichten 
dan die van het metrisch stelsel

Jamaica 5 7 30 kg Loterijbiljetten; Alcoholhoudende dranken; Cacao; Koffie; 
Maïsmeel; Consumptieolie; Geconcentreerde melk; Honing; 
Suiker; Elektronische artikelen waarvan de verpakking niet 
conform de reglementaire bepalingen van de WPV is en 
waarvan de verpakking niet afkomstig is van de fabrikant.

Japan 5 8 30 kg Zout, tabakszaden en -bladen, sigarettenpapier; Elk 
voorwerp dat de intellectuele eigendomsrechten voor een 
uitvindersbrevet, een nutsmodel, een tekening, een ontwerp, 
een merk, de auteursrechten, naburige rechten of rechten op 
een configuratieschema schendt

Jemen 5 5 30 kg -

Jersey 3 3 30 kg -

Jordanië 4 7 30 kg Loterij-aankondigingen en -biljetten; Muntstukken, 
bankbiljetten, waarden aan toonder, platina, goud, zilver, 
juwelen en andere kostbare voorwerpen

Kaapverdië 5 6 30 kg Geneesmiddelen

Kameroen 5 4 30 kg Oude kleren

Kazakstan 5 7 20 kg Reproductieapparaten (uitgezonderd schrijfmachines); Geld 
en waarden van Kazachstan; Was; Documenten, drukwerk, 
foto's, flms,  enz. die Kazachstan op politiek of economisch 
vlak kunnen schaden; Niet ontwikkelde films; Pornografisch 
en erotisch materiaal; Honing en honingraten; Rauwe eieren; 
Verstuivers (elektronische cigaretten, elektronische sigaren, 
elektronische pijpen en gelijkgestelden); Zendingen met 
kristallijne of pulverulent stoffen moet worden vergezeld van 
certificaten van oorsprong en met de veiligheid(Beveiliging).

Kenia 5 7 30 kg Bankbiljetten; Buitenlandse loterijbiljetten en reclame 
daarvoor; Geconcentreerde melk met minder dan 9 % vetstof; 
Onzedige of obscene voorwerpen

Kirgizië 5 7 30 kg Reproductieapparaten (uitgezonderd schrijfmachines); Geld 
en handelseffecten; Cheques; Was; Documenten, drukwerk, 
foto's, films, enz. die Kirgizië op politiek of economisch vlak 
kunnen schaden; Niet ontwikkelde films; Pornografisch en 
erotisch materiaal; Edelmetalen; Honing en honingraten; 
Rauwe eieren; Postzegels

Kiribati 5 - 30 kg -

Koeweit 5 6 30 kg Alcoholhoudende dranken; Zendingen met pensioencheques 
of bankkredietkaarten

Kosovo 3 8 30 kg -

Kroatië 3 6 30 kg Kroatische deviezen; Ingrediënten en extracten voor de 
vervaardiging van wijn en brandewijn; Alle levende dieren, 
levende vissen, schaaldieren en andere ongewervelde dieren 
die in het water leven, en vers vlees, ongeacht de soort 
ervan; Bederfelijk vers fruit en bederfelijke verse groenten; 
Sigarettenpapier

Laos 5 5 30 kg Zendingen met fototoestellen, gsm's of laptops.

Lesotho 5 5 30 kg Geld en waardepapieren; Sigaretten met een gewicht 
van meer dan 2 kg per 1000 stuks; eau de cologne;  met 
pronostieken voor voetbaluitslagen; Tweedehandskledij en 
gedragen artikelen om door te verkopen

Letland 2 5 30 kg Alle soorten zendingen met muntstukken, bankbiljetten, 
effecten aan toonder en reischeques

J
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Libanon 5 - 30 kg Sigarettenpapier; Sacharine

Liberia 5 - 30 kg Bankbiljetten en munten, cheques, waarden aan toonder; 
Loten, voetbal pronostiekformulieren en communicatie met 
betrekking tot; Alcoholhoudende dranken; Edelmetalen en 
kostbare voorwerpen

Libië 5 - - -

Liechtenstein 3 4 30 kg Alcohol, Charcuterie, Waardevolle voorwerpen en metalen; 
Zout; Vlees

Litouwen 2 4 30 kg Bankbiljetten en muntstukken

Luxemburg 1 2 30 kg Loterijen en drukwerk daarvoor; Methanol

Maagdeneilanden (GB) 5 - 30 kg Muntstukken uitsluitend in pakketten; Voor de goederen 
van Britse makelij is een certificaat van oorsprong vereist; 
Gedragen kledij waarvoor kan worden gevraagd om ze te 
desinfecteren op kosten van de bestemmeling

Maagdeneilanden (US) 5 4 - Geen service

Macao 5 6 30 kg -

Macedonië 3 8 30 kg Joegoslavische deviezen; Grondstoffen en extracten voor de 
vervaardiging van wijn en brandewijn; Sigarettenpapier

Madagascar 5 5 30 kg Alcoholhoudende dranken; Speelkaarten; Sacharine; 
Tabakssaus (praiss)

Madeira 2 6 - Geen service

Malawi 5 6 20 kg Muntstukken, bankbiljetten, aandelen aan toonder, (reis)
cheques, edelmetalen, juwelen en andere kostbare 
voorwerpen; Gedragen kleren

Maldiven 5 6 30 kg Muntstukken, bankbiljetten, aandelen aan toonder, (reis)
cheques, edelmetalen, juwelen en andere kostbare 
voorwerpen; Gedragen kleren

Maleisië 5 6 30 kg Loterij-aankondigingen en -biljetten en pronostieken voor 
voetbalmatchen of andere sportwedstrijden; Strooibriefjes of 
reclame voor amuletten, talismannen en dergelijke; Munten 
of staven met een waarde van meer dan 27 EUR, behalve als 
duidelijk blijkt dat de munten als juwelen dienen; Gebruikte 
postzegels

Mali 5 4 30 kg Ruwe, niet-gespleten en onregelmatige diamanten; Zendingen 
met voorwerpen waarop douanerechten worden geheven; 
Medailles en metalen schijfjes die lijken op munstukken in 
omloop; Andere maten en gewichten dan die uit het metrieke 
stelsel

Malta 2 3 30 kg Strooibriefjes en loterijbiljetten, voetbalpronostieken

Eiland Man 2 4 - Geen service

Marianen Eilanden 5 4 - Geen service

Marokko 4 6 30 kg Absint en gelijkaardige dranken; Loterijartikelen, behalve met 
de toelating van de overheid

Marshalleilanden 5 4 30 kg -

Martinique 5 5 30 kg Buitenlandse loterijadvertenties in briefwisseling; Alcoholische 
dranken die meer dan 30 % alcohol en / of minstens 200 
gram suiker per liter bevatten; Wijnen met een alcoholgehalte 
van meer dan 18 %
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Mauretanië 5 5 30 kg Absint en gelijkaardige dranken; Ruwe, niet-gespleten en 
onregelmatige diamante; Zendingen met voorwerpen waarop 
douanerechten worden geheven; Gewichten en andere 
meeteenheden dan het metrieke stelsel

Mauritius 5 5 30 kg Reeds gedragen kledij om door te verkopen

Mayotte 5 - 30 kg -

Melilla 2 - - Geen service

Mexico 5 6 30 kg Loterijen en loterijadvertenties; Muntstukken en 
bankbiljetten; Varkensvlees en producten op basis ervan; 
Elektronische sigaretten

Micronesië 5 4 30 kg -

Moldavië 3 7 30 kg Reproductieapparaten (uitgezonderd schrijfmachines); 
Geld en handelseffecten van Moldavië; Was; Documenten, 
drukwerk, foto's, enz. die Moldavië op politiek of economisch 
vlak kunnen schaden; Niet ontwikkelde films; Pornografisch 
en erotisch materiaal; Honing en honingraten; Rauwe 
eieren; Software of toestellen die speciaal zijn ontwikkeld, 
ontworpen, geprogrammeerd of aangepast om geheime 
informatie te onderscheppen.

Monaco 2 3 30 kg Buitenlandse loterijadvertenties in de vorm van brieven; 
Alcoholische dranken die meer dan 30 % alcohol en / of 
minstens 200 gram suiker per liter bevatten; Producten op 
basis van vlees of vis; Wijnen met een alcoholgehalte van 
meer dan 18 %

Mongolië 5 7 20 kg Muntstukken, bankbiljetten, effecten aan toonder, effecten 
op zicht en reischeques

Montenegro 3 - 30 kg -

Montserrat 5 - - Geen service

Mozambique 5 4 30 kg Loterijbiljetten

Myanmar (Birma) 5 6 20 kg Strooibriefjes voor loterijen; Muntstukken, bankbiljetten of 
andere waarden aan toonder, reischeques, platina, goud of 
zilver, al dan niet bewerkt, edelstenen, juwelen en andere 
waardevolle voorwerpen

Namibië 5 7 30 kg Loterijadvertenties; Loterijbiljetten; Sigaretten met een 
gewicht van meer dan 2 kg per 1000 stuks; Honing, 
met honing vermengde producten (vliegenvangers), 
koninginnenbrei en instrumenten voor de bijenteelt

Nauru 5 - - Geen service

Nederland 1 2 30 kg -

Nepal 5 - 30 kg Apparaat voor radiouitzendingen; Dranken die meer dan 60 
% alcohol bevatten; Camera's; Kaneel; Kardemom; Kruidnagel; 
Zendingen met voorwerpen waarop douanerechten worden 
geheven; Kunstvezels; Plantaardige olie; Geneesmiddelen en 
gelijkaardige producten; Uurwerken en reserveonderdelen; 
Fotopapier

Nicaragua 5 - 30 kg Loterijbiljetten van buitenlandse loterijen; Vuile kleren; 
Substanties van dierlijke en plantaardige oorsprong, op 
voorwaarde dat er een fytosanitair certificaat voor export 
bijzit.

Nieuw Caledonië 5 7 20 kg Absint en gelijkaardige likeuren; Alcoholhoudende dranken; 
Snijbloemen; Maten en gewichten; Tabak (al dan niet 
behandeld)
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Nieuw-Zeeland 5 7 30 kg Bankbiljetten en andere betaalmiddelen; Ruwe wol (behalve 
stalen)

Niger 5 6 30 kg Bijen, bloedzuigers en zijderupsen; Absint en daarop 
gelijkende likeuren; Ruwe, niet-gespleten en onregelmatige 
diamanten

Nigeria 5 6 30 kg Huishoudartikelen; Plasticartikelen, uitgezonderd 
flessen voor babyvoeding; Artikelen in verband met 
de voetbalpronostieken; Sets geëmailleerde pannen en 
gegalvaniseerde emmers; Bankbiljetten; Borduurwerk; 
Chocolade, koeken en gebak; Gedrukte etiketten en 
emblemen, behalve die die gebruikt worden door erkende 
internationale instellingen; Bont en bontkledij; Sieraden in 
glas en glaswerk; Carbonpapier; Fotopapier; Elastische stof, 
uitgezonderd boordsels; Calqueerlinnen; Weefsels van 100 % 
katoen

Niue-eiland - - - Geen service

Noord-Korea 5 - - Geen service

Noorwegen 3 5 30 kg Buitenlandse loterijadvertenties; Gebruikte geweven 
verpakkingen (zakken en gelijkaardige artikelen); 
Geneesmiddelen

Norfolk Eiland 5 - - Geen service

Oeganda 5 6 30 kg Alcohol; Bankbiljetten en andere betaalmiddelen; Loterij-
aankondigingen en -biljetten; Goud en munstukken met een 
waarde van meer dan 18 EUR

Oekraine 3 6 20 kg Reproductieapparaten (uitgezonderd schrijfmachines); 
Geld; Loterijbiljetten; Waardebonnen; Was; Documenten, 
drukwerk, foto's,  enz. die Oekraïne op politiek of economisch 
vlak kunnen schaden; Zendingen met voorwerpen waarop 
douanerechten worden geheve; •Niet ontwikkelde films; 
Pornografisch en erotisch materiaal; Honing en honingraten; 
Obligaties; Rauwe eieren; Paspoorten; Identiteitsbewijzen; 
Landbouwproducten; Reeds gebruikte, vuile en mogelijk 
gevaarlijke goederen (kleren, schoenen enz.) waarbij geen 
documenten zitten die aantonen dat ze ontsmet zijn; 
Postzendingen met software of apparaten die speciaal zijn 
ontwikkeld om geheime informatie  te onderscheppen

Oezbekistan 5 6 30 kg Reproductieapparaten (uitgezonderd schrijfmachines); Geld 
en handelseffecten van Oezbekistan; Was; Documenten, 
drukwerk, foto's, enz. die Oezbekistan op politiek of 
economisch vlak kunnen schaden; Zendingen met 
voorwerpen waarop douanerechten worden geheven; Niet 
ontwikkelde films; Pornografisch en erotisch materiaal; 
Honing en honingraten; Rauwe eieren

Oman 5 6 30 kg Alcoholhoudende dranken; Chemische vloeistoffen; 
Voorwerpen die indruisen tegen het Islamitisch geloof; 
Brandbestrijdingsproducten

Oostenrijk 2 3 30 kg Buitenlandse loterijbiljetten en reclame daarvoor; 
Champignons; Charcuterie; Aftreksels voor alcoholische 
dranken; Kansspelen; Geneesmiddelen met een ongekende 
samenstelling; Voorwerpen, specimens of dieren die eerst 
aan een veterinaire controle onderworpen moeten worden 
voordat ze mogen worden ingevoerd: bijen, bloedzuigers, 
zijderupsen, parasieten

Pakistan 5 6 30 kg Niet in Pakistan geslagen munten in koper en brons; Huiden 
en pluimen van dieren die geen huisdieren zijn, behalve 
struisvogels

Panama 5 5 30 kg Dode dieren, uitgezonderd gedroogde insekten en reptielen; 
Vloeibare of licht vloeibare vetstoffen; Patisserie
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Papoea-nieuw-Guinea 5 7 30 kg Tweedehandsbeddengoed

Paraguay 5 6 25 kg Buitenlandse loterijbiljetten

Peru 5 5 30 kg Absint en gelijkaardige substanties; Bankbiljetten, waarden 
aan toonder, reischeques, edelmetalen en waardevolle 
voorwerpen; Buitenlandse dranken van het merk "Pisco"; 
Speelkaarten; Kaarten/teksten/beelden waarop de grenzen 
van Peru niet juist zijn aangegeven; Voorbehoedsmiddelen; 
Zendingen met voorwerpen waarop douanerechten worden 
geheven; Speelgoed van de merken "Yoyo Loco" en "Yoyo 
Chino"; Bureaubenodigdheden, papier, schriften, blocnotes, 
aantekenboekjes en allerhande kalenders; Gebruikte 
autobanden; Tabaksproducten; Keukenzout; Textiel; Gedragen 
kleren; Vitaminen

Polen 2 5 20 kg Pools geld dat in omloop is; Vuile en gedragen kleren

Portugal 2 4 30 kg Buitenlandse loterijbiljetten; Aftreksels om wijn te bereiden; 
Sacharine en gelijkaardige stoffen, en alle voedingswaren die 
deze substanties bevatten; Tabak 

Puerto Rico 5 - 30 kg Alcohol; Loterij-aankondigingen en -biljetten; 
Voorbehoedsmiddelen en geschriften erover; Vlees en 
charcuterie, uitgezonderd vlees in blik of andere hermetisch 
gesloten verpakkingen

Qatar 5 5 30 kg Cultuurparels, valse parels, nagemaakt en gewassen; Vlees, 
vis en bederfelijke voedingswaren waarbij tijdens het vervoer 
slechte geuren kunnen vrijkomen, en alle voedingswaren 
waarbij vloeistoffen en olie kunnen vrijkomen

Réunion 5 5 30 kg Buitenlandse loterijadvertentie; Alcoholische dranken die 
meer dan 30 % alcohol en / of minstens 200 gram suiker per 
liter bevatten; Wijnen met een alcoholgehalte van meer dan 
18 %

Roemenië 2 4 30 kg Ventilatietoestellen; Reproductieapparaten; Artikelen die 
verpakt zijn in conservedozen of een andere hermetisch 
gesloten verpakking, behalve geneesmiddelen; Stalen 
met commerciële waarde; Geschriften die indruisen 
tegen de nationale wetgeving enz.; Gedragen ondergoed, 
tweedehandskledij, gedragen schoenen; Producten van 
dierlijke oorsprong

Rusland 3 7 30 kg Levende dieren met uitzondering van bijen, bloedzuigers en 
zijderupsen die met een attest van de dierenarts worden 
verstuurd; Reproductieapparaten (uitgezonderd schrijfmachines); 
Was; Bederfbare goederen; Gevaarlijke en giftige stoffen; 
Zendingen met voorwerpen waarop douanerechten worden 
geheven.; Documenten, drukwerk, foto's, films, grafische 
afbeeldingen, tekeningen enz. die Wit-Rusland op politiek of 
economisch vlak kunnen schaden; Niet ontwikkelde films; 
Drukwerken en audiovisuele werken; Monetaire instrumenten 
van Rusland (Russissche Federatie) en buitenlandse deviezen; 
Honing en honingraten; Namaakgoederen of illegaal gekopieerde 
goederen; Aanstootgevende of immorele voorwerpen; Rauwe 
eieren; Pathogene en facultatief pathogene organismes; 
Benodigdheden voor het vissen op levende aquatische 
hulpbronnen:Producten van dierlijke oorsprong zoals vlees, 
eetbare slachtafval en de bereidingen ervan, gevogelte en 
bereide voeding voor dieren; Allerlei soorten edelstenen 
en natuurlijke diamanten, met uitzondering van juwelen; 
Allerlei soorten planten, in wat voor staat dan ook, en zaden; 
Alcoholische producten, ethylalcohol, bier; Verdovende 
middelen, psychotrope stoffen en hun precursoren; Stoffen 
die de ozonlaag aantasten; Alle soorten tabaksproducten en 
rookmengelingen.

Rwanda 5 5 30 kg In plastic zakjes verpakte zendingen
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Salomon eilanden 5 8 30 kg -

San marino 3 3 30 kg Methylalcohol en alle producten waarin die is verwerkt; 
Zendingen met voorwerpen waarop douanerechten worden 
geheven; Onbehandeld goud; Italiaanse muntstukken 
en bankbiljetten, waarden aan toonder; Sacharine 
en voedingswaren op basis van sacharine; Tabak en 
tabaksproducten

Saoedi-Arabië 5 7 30 kg Geld; Alcoholhoudende dranken; Bederfelijke voedingswaren; 
Chemische vloeistoffen; Boeken en drukwerk die 
indruisen tegen het islamitische geloof; Ontvlambare 
stoffen;Edelmetalen; Kostbare voorwerpen; Alle soorten 
verpakkingen met daarin bluspoeders; Waarden aan toonder; 
Parfums

Senegal 5 5 30 kg Andere afmetingen en gewichten dan die van het metrieke 
stelsel; Laarzen met plastic of rubberen zolen; Ruwe, niet-
gespleten en onregelmatige diamanten; Muntstukken, 
medailles en metalen schijfjes die eruit zien als in omloop 
zijnde muntstukken

Servië 3 - 30 kg Medicijnen en medische uitrusting als die door een 
toegelaten juridische entiteit worden ingevoerd; Stalen van 
medicijnen bestemd voor particulieren als ze stroken met de 
Servische wet betreffende medicijnen en medische uitrusting

Seychellen 5 5 30 kg -

Sierra Leone 5 - 30 kg Dranken die meer dan 65 % alcohol bevatten

Singapore 5 5 30 kg Loterijbiljetten en advertenties over alle soorten kansspelen; 
Strooibriefjes of reclame voor amuletten, talismannen en 
dergelijke; Afgeroomde melk; Muntstukken of staven met een 
waarde van meer dan 27 euro, behalve als duidelijk blijkt dat 
ze als sieraad zullen dienen; Gebruikte postzegels; Verdampers 
(elektronische sigaretten, elektronische buizen, sigaren en 
soortgelijke elektronische) shisha

Slovenië 2 3 30 kg Ingrediënten en extracten voor de vervaardiging van wijn en 
brandewijn; Sigarettenpapier

Slowakije 2 4 30 kg Elektronische apparaten; Loterij-aankondigingen en -biljetten; 
Alcoholhoudende dranken; Schoenen; Gedroogd fruit; 
Speelgoed; Reproducties van bankbiljetten; Sacharine

Soedan 5 6 30 kg Geld; Bankbiljetten; Alcoholhoudende dranken; Vloeistoffen 
of materialen die gemakkelijk kunnen afgaan, glas of 
breekbare voorwerpen van dezelfde aard; Edelmetalen; 
Waardevoorwerpen; Edelstenen; Waarden aan toonder

Somalië 5 - - Geen service

Spanje 2 6 30 kg Speelkaarten (ook die van het Mahjonghspel); 
Geneesmiddelen met een ongekende samenstelling; Tabak en 
tabaksproducten

Sri Lanka 5 5 30 kg Gewone zendingen die een kredietkaart bevatten

St-Bartholomeuseiland 5 4 - Geen service

St-Kitts en nevis 5 - 30 kg -

St-Lucia 5 6 30 kg -

St-Maarten 5 4 - Geen service

St-Pierre en Miquelon 5 - 30 kg -

St-Vincent en Grenadinen 5 - 30 kg -

Suriname 5 - 20 kg -
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Svalbard en Jan Mayen 3 - - Geen service

Swaziland 5 4 30 kg Sigaretten met een gewicht van meer dan 2 kg per 1000 
stuks; Subtropisch fruit; Honing en alle substanties waarin 
honing is vermengd; Instrumenten voor de bijenteelt

Syrië 4 5 20 kg -

Tadzjikistan 5 9 30 kg Reproductieapparaten (uitgezonderd schrijfmachines); Geld 
en waarden van Tadjikistan; Was; Documenten, drukwerk, 
foto's, films, grafische afbeeldingen, tekeningen enz. die 
Tadzjikistan op politiek of economisch vlak kunnen schaden; 
Niet ontwikkelde films; Pornografisch en erotisch materiaal; 
Honing en honingraten; Rauwe eieren; Producten van dierlijke 
oorsprong

Taiwan 5 5 30 kg Gefermenteerde dranken; Sigaren, sigaretten en 
klaargemaakte tabak; Nieuwe Taïwanese dollarbiljetten; 
Suiker, melasse, sacharine en alle producten op basis van 
synthetische suiker; Thee, aftreksels van thee

Tanzania 5 7 30 kg Geld en andere betaalmiddelen; Loterijbiljetten en alle 
publicaties over de loterijen; Alcoholische dranken 
(uitgezonderd brandewijn, jenever en likeuren) die niet 
minstens 3 jaar hebben gegist; Gecondenseerde melk met 
een vetgehalte van minder dan 9 %

Thailand 5 6 30 kg Bankbiljetten

Togo 5 5 30 kg Alcohol; Bankbiljetten

Tokelau-eilanden 5 - - Geen service

Tonga 5 - 30 kg -

Trinidad en Tobago 5 5 30 kg -

Tsjaad 5 6 30 kg Absint en gelijkaardige substanties;  Alcoholische dranken die 
meer dan 30 % alcohol en / of minstens 200 gram suiker per 
liter bevatten; Vis-, groente- en pruimenconserven waarvan 
het merk en de inhoud niet duidelijk op de verpakking staan 
en die meer dan 1 kg wegen;  (zoete) wijn, vermouth en 
andere druivenwijnen met een alcoholgehalte van meer dan 
18 %; wijndruiven en wijnmoer

Tsjechië 2 4 30 kg Loterij-aankondigingen en -biljetten; Alcoholhoudende 
dranken; Producten en materialen van dierlijke oorsprong 
(waaronder ook melk, eieren, honing en bijenwas), derivaten 
of afgeleide producten (kaas, kaviaar, jachttrofeeën zonder 
taxithermische behandeling of dergelijke); Gedroogd fruit; 
Reproducties van bankbiljetten; Sacharine

Tunesië 4 7 30 kg Gefermenteerde dranken; Speelkaarten; Binnenbanden en 
rubberen banden; cosmeticacrèmes en -poeders; Leder en 
vellen; Deviezen die niet in omloop zijn; Handschoenen en 
schoenen in rubber; Henna; Scheermesjes; Parfums; Kleingeld 
van buitenlandse oorsprong; Radio- en televisietoestellen; 
sacharine en voedingswaren die sacharine bevatten; Manueel 
borduurwer; Kleren al dan niet gemaakt van wol of "kilim"

Turkije 3 7 30 kg Cosmetica; Alle soorten vis, gezouten rundvlees, worst, 
fruit en groenten: vers en droog; Eetbare producten van 
plantaardige of dierlijke oorsprong. Voedingssupplementen 
en sportvoeding, tenzij de bestemmeling een medisch 
voorschrift of een certificaat van een nationale sport 
vereniging kan voorleggen; Verdovende middelen en 
producten die JWH 0181 bevatten; gsm's; alcohol en 
alcoholische producten; tabak en tabaksproducten

Turkmenistan 5 5 30 kg Zendingen met voorwerpen waarop douanerechten worden 
geheven
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Turks en Caicos eilanden 5 - 10 kg -

Tuvalu 5 - - -

Uruguay 5 5 30 kg Bankbiljetten, cheques, platina, goud, zilver, edelstenen, 
juwelen en andere waardeartikelen; Loterijbiljetten; 
Muntstukken in goud of zilver, uitgezonderd oude munten 
voor de verzamelaars, met maximaal 10 stuks per postpakket; 
Geneesmiddelen of medische artikelen

Vanuatu (nieuwe-Hebriden) 5 7 20 kg Alcoholische dranken die meer dan 30 % alcohol en / of 
minstens 200 gram suiker per liter bevatten; ; (zoete) wijn, 
vermouth en andere druivenwijnen met een alcoholgehalte 
van meer dan 18 %; wijndruiven en wijnmoer

Vatikaanstad 5 - 30 kg -

Venezuela 5 6 30 kg Geld; Juwelen; Loterijbiljetten en gelijkaardige artikelen; Koffie; 
Zendingen met voorwerpen waarop douanerechten worden 
geheven; Juwelen; Pensioencheques of bankkredietkaarten; 
Waardevoorwerpen; Sigarettenpapier; Gebruikte tassen; Zeep 
en synthetische wasproducten

Verenigde Arabische Emiraten 5 6 30 kg -

Verenigde Staten van Amerika 5 4 30 kg Lucifers of gele of witte fosfor; Alcoholhoudende dranken; 
Loterijbulletins, -biljetten en -advertenties; Bepaalde soorten 
vuurwerk; Pornografische en / of gewelddadige beelden, 
(video)films en literatuur; Goederen waarvan de productie, 
de invoer, de distributie of de verkoop via oneerlijke 
handelspraktijken verloopt (bv. concurrentievervalsing); 
Geneesmiddelen en zogenaamde homeopatische bereidingen; 
Contraceptiva en geschriften hierover; Preparaten om 
zwangerschappen illegaal af te breken; In gevangenschap 
vervaardigde producten; Vlees en charcuterie; Sigaretten, 
roltabak en andere rookvrije tabaksproducten, ongeacht de 
hoeveelheid

Vietnam 5 7 30 kg Gouden, zilveren en platina artikelen, juwelen, edelstenen 
en andere waardevoorwerpen; Voorwerpen waarop 
douanerechten worden geheven; Draadloze telefoons en 
onderdelen ervan; Tabak en tabaksproducten; Alcohol; 
Mobiele telefoons; Cosmetica; Versleten voorwerpen

Wallis en Futuna 5 - 30 kg -

Westelijke Sahara 5 - - Geen service

West-Samoa 5 7 30 kg Producten van dierlijke oorsprong zoals tapijten, huiden, 
zadels, tuigen, dekens en gebruikte ruwe wol, gebruikte 
zakken van jute, hennep, sisal of ander plantaardig materiaal.

Wit-Rusland 5 4 30 kg Reproductieapparaten (uitgezonderd schrijfmachines); Geld 
en handelseffecten van Wit-Rusland; Alcoholhoudende 
dranken; Documenten, drukwerk, foto's, enz. die Wit-Rusland 
op politiek of economisch vlak kunnen schade; Zendingen 
met voorwerpen waarop douanerechten worden geheven; 
Niet-ontwikkelde films; Pornografisch en erotisch materiaal; 
Honing en honingraten; Rauwe eieren; Producten van dierlijke 
oorsprong zoals vlees, eetbaar slachtafval en de bereidingen 
ervan; Tabaksproducten

Zambia 5 7 30 kg Loterijbiljetten; Schadelijke alcoholhoudende dranken; 
Muntstukken, bankbiljetten of andere waarden aan toonder, 
goud of zilver, al dan niet bewerkt, edelstenen, juwelen en 
andere waardevolle voorwerpen; Publicaties over kansspelen

Zimbabwe 5 8 30 kg Loterijbiljetten; Alcoholische dranken met aftreksels 
of schadelijke stoffen; Geneesmiddelen waarvan de 
samenstelling niet duidelijk in het Engels op de verpakking 
staat; Honing; Publicaties over kansspelen
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Service Centre: 022 012345 www.bpost.be/bpack

Zuid-Afrika 5 5 30 kg Loterijartikelen; Sigaretten met een gewicht van meer 
dan 2 kg per 1000 stuks; Honing en verwante producten; 
Instrumenten voor de bijenteelt

Zuid-Georgië en  
Zuid-Sandwicheilanden

5 - - Geen service

Zuid-Korea 5 6 30 kg Levende insecten; Likeuren; Machines en toebehoren voor de 
vervaardiging van tabak; Gewichten en maten; Zout; Stoffen; 
Gevaarlijke chemische stoffen, zoals nicotine concentrate of 
onverdunde nicotine-oplossing

Zweden 5 4 30 kg Advertenties en biljetten van loterijen, trekkingslijsten 
enz.; Farmaceutische producten (synthetische en 
natuurgeneeskundige)

Zwitserland 5 5 30 kg Absint of nagemaakte absint; Advertenties en biljetten van 
loterijen, trekkingslijsten enz; Namaakwijn en -cider

Land Zone Termijnen1
Max. toeg.
gewicht Bijzonderheden

De leveringsdata zijn indicatief.
• Eventuele vertragingen bij de douane zijn niet meegeteld.
• De termijnen zijn geldig voor verzendingen naar de hoofdsteden van het land van de bestemming.  

Voor eilanden en moeilijk toegankelijke gebieden moet men 1 tot 3 dagen extra rekenen.
• Algemene of specifieke feestdagen in België of in het land van de bestemming zijn niet meegerekend.
• bpost kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet respecteren van de opgegeven termijnen.

(1) Termijn voor de verzending van documenten (in dagen)
De relaties met de landen of zones/gebieden die in het rood worden vermeld, zijn momenteel opgeschort.


