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KNAP ONLINE  
 

 
 
De gegevens die in KNAP ONLINE zijn opgenomen zijn gebaseerd op de IMDG-voorschriften 
(Amdt 35-10), de huidige ADR-reglementering en de codex van gevaarlijke goederen van de 
Havenkapiteinsdienst (de zogenaamde HKD-codes). 
 
KNAP ONLINE geeft op een snelle, eenvoudige en duidelijke manier informatie over alle producten 
die gevaarlijk zijn voor het transport over de weg of over de zee 
 
Op de KNAP-kaarten vind je informatie over: 
 

1. Beschrijving en gevaren; 
2. Hygiëne en persoonlijke beschermingsuitrusting; 
3. Inspectie en preventiemaatregelen; 
4. Te nemen maatregelen bij incident, 
5. E.H.B.O. 

 

De kostprijs voor het KNAP ONLINE SYSTEEM wordt bepaald als volgt: 

 1 tot 5 gebruikers: 199 euro (excl. BTW) per groep gebruikers en per jaar  

 6 tot 10 gebruikers: 378 euro (excl. BTW) per volgende groep gebruikers en per jaar  

 11 tot 100 gebruikers: 537 euro (excl. BTW) per volgende groep gebruikers en per jaar  

Voor klanten die INDAGO vzw als externe veiligheidsadviseur hebben, is het gebruik van KNAP 
ONLINE gratis 

Het KNAP-ONLINE SYSTEEM wordt permanent geactualiseerd en aangepast aan de veranderende 
transportreglementering (ADR- en IMDG-voorschriften) en aan de wijzigingen in de Codex voor 
Gevaarlijke Goederen. 

 
- VRAGEN KAN U STEEDS STELLEN VIA TELEFOON, FAX of E-MAIL 

Algemeen telefoonnummer: 03/540.85.60 
Algemeen faxnummer: 03/540.86.79 

Email: indago@cepa.be 
 

mailto:indago@cepa.be
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KNAP ONLINE 
 

INTEKENFORMULIER JAARABONNEMENT 
 

TE FAXEN NAAR INDAGO vzw: 03-540.86.79 

 
Ondergetekende, verantwoordelijke contactpersoon, tekent hierbij in op het jaarabonnement KNAP 
ONLINE 
 

Naam, voornaam 

Functie 

Bedrijf 

Adres 

Telefoon 

Fax 

E-mail 

 
EN BETAALT HIERVOOR: 

 Van 1 tot 5 gebruikers: 199 euro (excl. BTW) per licentie en per jaar  

 Van 6 tot 10 gebruikers: 378 euro (excl. BTW) per licentie en per jaar  

 Van 11 tot 100 gebruikers: 537 euro (excl. BTW) per licentie en per jaar  

 
OP HET REKENINGNUMMER 001-5127423-79 VAN INDAGO vzw 
MET VERMELDING VAN: FIRMANAAM EN “REGISTRATIE KNAP ONLINE" 
 
Na ontvangst van dit intekenformulier krijgt u van ons een bevestiging van uw abonnement met de 
toekenning van de sleutelcode om u te registreren op de KNAP ONLINE, waarna u de factuur 
ontvangt. 
 
Intekenen op dit abonnement impliceert de aanvaarding van onze algemene voorwaarden die op 
eenvoudige aanvraag ter beschikking worden gesteld. 
 
VERZENDINGS- EN FACTURATIEGEGEVENS: 
 

Firmanaam 

Adres 

Telefoon 

BTW-nummer 

 
Datum  Handtekening 


