
 

Disclaimer: Deze checklist is naar beste weten en kunnen opgesteld door Fenex in het kader van een zogenaamde 
inspanningsverbintenis, aangezien een beoogd resultaat niet kan worden gegarandeerd. Dit document kan te allen tijde door Fenex 
worden gewijzigd of aangevuld. Als lezer begrijp je dat dit document een algemeen informerend karakter heeft. Fenex benadrukt 
uitdrukkelijk dat iedere situatie anders is en mogelijk verschillend moet worden behandeld. Indien gewenst kun je contact opnemen 
met secretariaat@fenex.nl voor vragen, of met juridisch@tln.nl om jouw individuele situatie te laten beoordelen.  
TLN noch Fenex is aansprakelijk voor eventuele schade die direct of indirect het gevolg is of kan zijn van het gebruik van deze checklist. 
De algemene voorwaarden TLN zijn van toepassing op het gebruik van alle producten en diensten van TLN en Fenex (waaronder deze 
checklist). De algemene voorwaarden TLN zijn te lezen en te downloaden op www.tln.nl/voorwaarden.  
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1. Komt de zending van buiten de EU 

(het is dus nog niet in de EU op de 

markt gebracht)? 

5. Ben je een post- of 

pakketbezorgdienst of 
een 
vrachtvervoersdienst? 

Zie vraag 5 Q&A over 
de definitie van 
vrachtvervoersdienst. 
 

2. Worden de goederen voor het 

eerst in de Europese Unie op de 

markt aangeboden (in de handel 

gebracht)? Zie vraag 7 Q&A. 

 

4. Is ten aanzien van de 

goederen een in de EU 

gevestigde fabrikant, 

importeur of gemachtigde 

aanwezig? 

6. Verricht je twee of meer 

van de volgende diensten? 

- Opslag 

- Verpakking 

- Adressering 

- Verzending  

Je bent geen FSP 

(fulfilmentdienstverlener). 
Blijf wel alert en zorg voor afspraken 
(vb. de door Fenex opgestelde 

verklaring of de Fenex Market 
Surveillance Conditions) voor het 
geval door jullie ontvangen informatie 
onjuist blijkt en je toch door 

markttoezichtautoriteiten wordt 
aangesproken als 
fulfilmentdienstverlener. 

JA 

Je bent FSP 
(fulfilmentdienstverlener). 
Zorg voor een goede 

overeenkomst waarin 
rechten en verplichtingen 
zijn vastgelegd. Wil je niet 
als FSP optreden? Zorg 

dan voor een 
ondertekende verklaring, 
of kom de Fenex Market 

Surveillance Conditions 
overeen.  

3. Is sprake van goederen die 

vallen onder art. 4 lid 5 van de 

Markttoezichtverordening? Zie 

vraag 7 Q&A. 

Je bent geen FSP 

(fulfilmentdienstverlener) 
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