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Informatiekaart vochtpreventie tijdens transport
Van alle goederenschades in zeecontainers is vocht

Onderstaand hebben we enkele (niet limitatieve) tips

in driekwart van de gevallen de oorzaak. Condens

vermeld die de kans op schade verminderen:

ontstaat vanwege het temperatuurverschil tussen de

 Bepaal aan de hand van het reisplan de te ver-

binnen- en buitenruimte. Waterdruppels ontstaan

wachten klimatologische omstandigheden.

tegen de binnenzijde van de wanden en het plafond

 Werk alleen met erkende bedrijven.

van de container. Als het vocht op de goederen te-

 Leg de vervoersomstandigheden duidelijk vast

recht komt, ontstaat er schade. Naast de directe ma-

(kwaliteit schip, soort containers, temperatuur,

teriële schade ontstaat er ook veel indirecte schade

vochtgehalte, ventilatie, soort craft papier, stroom-

door verstoring van het bedrijfsproces voor alle be-

voorzieningen etc.).

trokken partijen. Dit kan uiteindelijk leiden tot het ver-

 Laat voor het beladen van een schip een pre-

lies van klanten.

shipment survey uitvoeren van de container waar-

Het financiële aspect speelt een zeer belangrijke rol in

bij de specifieke goedereneisen en de kwaliteit van

de mogelijkheid om preventieve maatregelen te tref-

de containers worden gecontroleerd.

fen. De huidige trend van dalende opbrengsten, maar

 Bepaal criteria voor het weigeren van ladingen.

ook het veelal internationale karakter met betrokken-

 Omschrijf de locatie waar de container op het

heid van verschillende culturen en inzichten werken

schip geladen moet worden en begeleidt (voor zo-

niet mee. Deze informatiekaart heeft tot doel het be-

ver mogelijk) deze belading.

wustzijn ten aanzien van de methodiek van vochtpre-

 Laat na het lossen direct een survey uitvoeren,

ventie te verhogen. De geschetste methodiek is al-

zodat specifieke informatie en schades direct dui-

gemeen geldend, maar per situatie zullen er uiteraard

delijk worden.

maatwerk oplossingen mogelijk kunnen zijn.
Uiteraard speelt de afhankelijkheid van derden in

Methodiek
Om de kans op schade te voorkomen en in geval van
schade deze te beperken zal altijd een combinatie

deze logistieke keten een grote rol, maar het proactief
vermelden en controleren van omstandigheden zal op
termijn een positief effect hebben.

van organisatorische en technische maatregelen getroffen moeten worden. De keten is immers zo sterk

Technische maatregelen

als de zwakste schakel.

Naast de organisatorische maatregelen zijn er technische maatregelen die schades kunnen voorkomen en

Ondernemer staat centraal

Organisatorische maatregelen

in geval van schade waardevol zijn in het onderzoek
naar de schadeoorzaak.

Onderstaand vermelden we enkele tips:

Werkwijze HRC

 Bepaal de maximale ouderdom en soort container

HRC staat voor een hoog kennisniveau. Door middel

die gebruikt mag worden.
 Geef de soort en hoeveelheid kwaliteit craft papier
aan.
 Installeer data-loggers, zodat achteraf alle om-

van het volgen van studies en workshops, het regelmatig bezoeken van vakbeurzen en het bijhouden van
vakliteratuur houden onze risk engineers hun kennisniveau op peil en blijven zij op de hoogte van markt-

standigheden (temperatuur, vocht, ventilatievoud,

ontwikkelingen.

stroomaansluitingen) nauwkeurig kunnen worden

HRC werkt samen met de ondernemer aan een be-

bepaald. Deze voorziening kan ook helpen om de

drijfscultuur, waarin risicobewustzijn één van de pijlers

effectiviteit van een gekozen preventiemethode te

zal zijn. Door te werken aan een veiligheidscultuur

controleren.

binnen de organisatie zal een collectief bewustzijn

 Installeer vochtabsorptiemiddelen in containers,

ontstaan, waarin de risico’s erkend en benoemd zul-

zeker als de reis langer duurt dan 14 dagen. Deze

len worden.

middelen voorkomen dat een (te) vochtige omge-

Organisatorische en technische aanbevelingen zullen

ving ontstaat. De hoeveelheid en soort absorbers

waar mogelijk worden ingezet om de risico’s te be-

is afhankelijk van de reisduur, reistraject en de

heersen.

soort goederen. Dit is specialistisch werk, zodat

De bedrijfscontinuïteit van de ondernemer staat daar-

HRC hiervoor een preventiepartner heeft gezocht.

bij altijd centraal.

Zie: http://www.hrc-services.nl.
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Monitoring en evaluatie
Bij het beheersen van de risico’s is het in eerste instantie belangrijk om de betrokkenheid van alle partij-

De organisatie bestaat uit een twintigtal ervaren en deskundige risk
engineers, die voor diverse nationale en internationale opdrachtgevers

en te verhogen. Een frequente procesanalyse van

werken.
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goed en minder goed verlopen transporten is zeer

assurantiemakelaars en bedrijven zelf risicoanalyses en adviestra-

aan te bevelen. Bespreek aanbevelingen met betrok-

jecten.

ken partijen en geef (indien nodig) ter plaatse instrucMet name binnen de disciplines Brand, Transport, Security, Motor-

tie.
De toepasbaarheid van andere inco-terms zal tot een

rijtuigen en Technische Verzekeringen kan HRC een rol van grote
betekenis spelen.

verschuiving van aansprakelijkheden leiden wat positief kan zijn voor de kans op het ontstaan van scha-
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