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WELKOM IN DE WERELD
VAN DHL EXPRESS
Logistiek is meer dan vervoeren alleen. Met onze logistieke diensten verbinden wij
uw bedrijf met uw klant. DHL Express begrijpt dat uw zending meer is dan een pakje
alleen. Wat u ook verstuurt, wij weten hoe uw zending het verschil kan maken. Met een
wereldwijd expresnetwerk levert DHL Express uw producten op tijd en op het juiste
adres. Of u nu een document naar Parijs of een pakket naar Hongkong stuurt. Precies
zoals u aan uw klant heeft beloofd.
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MAATSCHAPPELIJK
VERANTWOORD ONDERNEMEN
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een belangrijk onderdeel van onze bedrijfsstrategie. Dit houdt in dat we onze medewerkers, het milieu, de maatschappelijke belangen en het
kapitaal dat aan ons is toevertrouwd op een respectvolle en duurzame manier behandelen.

BETROKKENHEID

DHL doet er alles aan om een duurzame en positieve verandering in de wereld te bewerkstelligen. Dit
doen we door gebruik te maken van beschikbare
kennis en wereldwijde aanwezigheid op een manier
die ten goede komt aan de mens en het milieu.
Wij richten ons op vier strategische gebieden van
betrokkenheid om onze verantwoordelijkheid waar
te maken: GoGreen, GoHelp, GoTeach, GoTrade en
Volunteering.

GOGREEN

Het milieuprogramma van DHL. Hierbij werkt DHL
actief aan de reductie van het effect van logistiek
op het milieu door middel van het minimaliseren
van het gebruik van natuurlijke hulpbronnen en het
zo efficiënt mogelijk transporteren. DHL vermindert
hiermee de CO2-uitstoot. DHL heeft zichzelf tot
doel gesteld om in 2050 wereldwijd volledig
klimaatneutraal te opereren.

GOHELP

Samen met diverse sterke partners streven we
ernaar om de levensomstandigheden van mensen
te verbeteren. We maken bijvoorbeeld gebruik van
onze logistieke expertise om effectieve noodhulp
te verlenen in gebieden die door natuurrampen
zijn getroffen. Hiervoor zetten wij ons Disaster
Response Team in. Dit doen wij in samenwerking
met de Verenigde Naties en UNICEF.

GOTEACH

We ondersteunen beter onderwijs en gelijke
onderwijskansen. We stimuleren en ontwikkelen
initiatieven in het onderwijs en helpen bij het
verbeteren van persoonlijke ontwikkeling en
vaardigheden van kansarmen over de hele wereld.

GOTRADE

GoTrade werd in 2020 gelanceerd om duurzame
economische groei en globalisatie te ondersteunen, speciaal voor kleine en middelgrote bedrijven
(SME’s) in ontwikkelingslanden die internationaal
zakendoen. Door samenwerking met lokale overheden en internationale organisaties, en met onze
expertise in logistiek, douane en handel kunnen
wij deze SME’s praktisch advies bieden.

VOLUNTEERING

Wij stimuleren onze medewerkers om actief deel
te nemen aan maatschappelijke projecten in hun
directe omgeving.
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GOGREEN IN NEDERLAND
DHL vervult een voorbeeldrol op het gebied van duurzaamheid in logistiek. Door innovatie en
efficiëntie in logistieke processen kan DHL de belasting voor het milieu vergaand beperken. DHL
loopt voorop als het gaat om duurzaam vervoer, van fiets tot vrachtwagen en zelfs luchtvloot!
Meer dan de helft van de expreszendingen in veel Nederlandse steden wordt in de ‘last mile’ per
fiets afgeleverd. Zo zijn we goed op weg naar Zero Emission in 2050!
Elektrische bestelauto’s en vrachtwagens
DHL Express heeft al veel elektrische bestelauto’s
in gebruik en daar zijn nu ook de eerste elektrische
vrachtwagens bij gekomen.De elektrische vrachtwagen werd als eerste ingezet in Rotterdam.
Kleinere zendingen worden in het centrum en in
andere grote steden nog steeds bij voorkeur met
fietsen vervoerd zoals de Parcycle en de Cubicycle.
DHL is in Rotterdam een van de koplopers in het
initiatief ‘Green Deal 010 Zero Emission Stadslogistiek’. Daarin wordt gewerkt aan duurzame
oplossingen waarmee de luchtkwaliteit in de
binnenstad blijvend wordt verbeterd.
GoGreen Climate Neutral Service
Met Gogreen climate neutral service bieden wij u
de mogelijk om wat terug te doen voor het milieu.
Met deze service berekent DHL de CO2-uitstoot
per zending en compenseert die uitstoot door
te investeren in milieuvriendelijke projecten. Als
bewijs ontvang u jaarlijks een certificaat van een
onafhankelijke auditor, SGS (Société Générale de
Surveillance).

DHL Express Mobile App
Maar ook de consument-ontvanger kan direct
bijdragen aan een schoner milieu. Ieder pakket dat
bij de eerste afleverpoging kan worden bezorgd,
bespaart kilometers en daarmee CO2 uitstoot.
Dat is goed voor het milieu, maakt de aflevering
efficiënter en verbindt verzender en ontvanger
nóg sneller. Consumenten kunnen hun aflevervoorkeur doorgeven via de DHL Express Mobile
App. Zo bepalen consumenten zelf hoe zij hun pakket laten bezorgen: thuis, op een DHL ServicePoint
of op een ander adres of tijdstip - precies hoe het
hen het beste uitkomt. Snel en efficiënt voor de
ontvanger, en duurzaam bovendien!
Minder CO2-emissie, meer bomen
Maar DHL Express gaat verder: de CO2-reductie
die we hiermee realiseren, verdubbelen we met de
aanplant van bomen. Dit doen wij samen met Team
Sunweb, de bekende wielerploeg. Deze bomen
worden geplant in twee Limburgse percelen in
het vaste trainingparcours van Team Sunweb. Ook
Team Sunweb zelf plant bomen in dezelfde bossen
om de kilometers die de wielerploeg
gemotoriseerd aflegt te
compenseren.

Voor meer informatie:
dhlexpress.nl/groen
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VOOR ELKE ZENDING EEN
PASSENDE SERVICE
Met DHL Express kiest u voor de nummer één in expresvervoer. DHL Express heeft een breed aanbod
aan services die afhankelijk van uw wensen worden ingezet. U kiest bijvoorbeeld zelf wanneer uw
zending moet aankomen. Telt echt elk uur of is het goed als de zending er vóór het einde van de
eerstmogelijke werkdag is? DHL Express biedt de juiste vervoers-oplossing. Op deze pagina’s hebben
we onze services voor u op een rijtje gezet. DHL Express denkt graag met u mee.

SAME DAY-SERVICES

Voor al uw zendingen die op de snelst mogelijke
manier of met speciale zorg afgeleverd moeten
worden. Binnen Nederland, in Europa of in de rest
van de wereld? Wij bieden altijd een oplossing
op maat. Via de weg? Met een lijnvlucht? Een
helikopter of een privé-vliegtuig? Alles is mogelijk.

TIME DEFINITE-SERVICES

Voor tijdskritieke zendingen die snel op de plaats
van bestemming moeten zijn, hebben we onze
Time Definite-services. Snelle nationale en internationale levering, waar ook ter wereld, met keuze
uit verschillende tijdstippen van aflevering: vóór
9:00 uur ‘s morgens, vóór 12:00 uur ‘s middags
of vóór het einde van de werkdag.
Dat garanderen we.

DAY DEFINITE-SERVICES

Voor zendingen die minder dringend zijn, maar
die wel met een vastgestelde transittijd afgeleverd
moeten worden - binnen Europa - zijn er onze
Day Definite-services: een verzendservice voor
een balans tussen snelheid en kosten.
Betrouwbaar en gemakkelijk.

OVERZICHT VAN DE VERSCHILLENDE SERVICES
SAME DAY-SERVICES
Omschrijving

Service

Voor het versturen van uw internationale post
tot 2 kg kiest u voor DHL GLOBALMAIL. Uw DHL
Expresskoerier neemt de post mee en overhandigt
deze aan de Deutsche Post. Zij zorgen ervoor dat
de post via lokale postbezorging waar ook ter
wereld wordt bezorgd.

Bestemming
Soort zendingen
Pick-up
Zendingen boeken

TIME DEFINITE-SERVICES

DAY DEFINITE-SERVICES

Spoedzendingen die snel of met
speciale zorg afgeleverd moeten
worden en niet tot morgen kunnen
wachten.

Tijdskritieke zendingen met aflevering
vóór 9:00 uur, vóór 12:00 uur of vóór het
einde van de eerstmogelijke werkdag,
met geldteruggarantie*.

Betrouwbare en voordelige service
voor uw minder dringende en zwaardere zendingen met aflevering binnen
enkele werkdagen

DHL SPRINTLINE

EXPRESS 9:00/10:30**

DHL ECONOMY SELECT

Spoedlevering, zonder tussenstop,
van uw zending (van document tot
wagenladingen) op elk gewenst tijdstip
in Nederland of in de rest van Europa.

Bezorging van uw nationale en internationale expreszending op de dag van
aflevering gegarandeerd vóór 9:00 uur.
Met geldteruggarantie.

Een kostenbesparende verzendservice
voor minder urgente zendingen van
pakketten tot 70 kg en pallets tot
1.000 kg - zonder op kwaliteit in
te leveren – naar meer dan 30
bestemmingen in Europa.

DHL JETLINE

DHL EXPRESS 12:00

DHL IMPORT ECONOMY SELECT

Spoedlevering van uw zending (van
document tot meerdere pallets) via de
eerstvolgende vlucht met wereldwijde
aflevering. Eventueel met persoonlijke
begeleiding.

Bezorging van uw nationale en internationale expreszending op de dag van
aflevering gegarandeerd vóór 12:00 uur.
Met geldteruggarantie.

Vanuit bijna alle Europese landen kunt
u met DHL IMPORT ECONOMY SELECT
uw pakketten en pallets importeren.

DHL SECURELINE

DHL EXPRESS WORLDWIDE

DHL GLOBALMAIL

Mogelijkheid tot persoonlijke
begeleiding (On Board Courier Service)
met wereldwijde dekking.

Bezorging van uw nationale en internationale expreszending op de dag van
aflevering gegarandeerd vóór het einde
van de werkdag.

Voor het versturen van uw internationale post (wereldwijd m.u.v.
Nederland).

DHL SAME DAY SOLUTIONS

DHL IMPORT SERVICES

Maatwerkoplossingen voor al uw
specifieke afleverbehoeften.

Vanuit meer dan 214 landen over de hele
wereld kunt u met DHL Import Services
zendingen importeren met aflevering
vóór 9:00 uur, vóór 12:00 uur of vóór het
einde van de werkdag.

Nederland, Europa en wereldwijd

Nederland, Europa en wereldwijd

Europa

Documenten, pakketten en pallets

Documenten, pakketten en pallets

Pakketten en pallets

Vandaag, zo snel mogelijk na boeking

Vandaag

Vandaag

088 - 0552 888

via dhlexpress.nl of via 088 - 0552 000

088 - 0552 000

*  De geldteruggarantie geldt alleen voor tijdskritieke zendingen met aflevering voor (import) 9:00, 10:30 of 12:00.
** Levering vóór 10:30 uur ’s morgens in de VS
 Raadpleeg www.dhlexpress.nl voor meer informatie.
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VERZENDGEMAK MET MyDHL+
MyDHL+ biedt u alle belangrijke online verzendservices in één tool. U kunt nu sneller dan ooit
exporteren, importeren, de pick-up van zendingen boeken en zendingen online volgen. Of u nu een
klein bedrijf of een wereldwijde onderneming bent, met MyDHL+ verzendt u precies zoals het beste
bij u en uw verzendbehoeften past. Welkom bij de volgende generatie van express-verzenden!

MYDHL+ IS ONGEKEND EFFICIËNT,
FLEXIBEL, INTUÏTIEF EN TRANSPARANT.
Snel een zending aanmaken, traceren of een
pick-up door de koerier boeken. En alles in slechts
enkele muisklikken. Met de slimme, gestroomlijnde
interface biedt MyDHL+ u een optimale online
ervaring op basis van uw voorkeuren.

ONTDEK DE VOORDELEN
Ongekend efficiënt
Ongekend intuïtief
Ongekend flexibel
Simpelweg transparant

PAPERLESS TRADE

Met MyDHL+ hoeft u uw douanefacturen niet
meer te printen, maar kunt u deze online met uw
zending meesturen. Digitale verwerking met
Paperless Trade bevordert een vlotte douaneafhandeling en snelle in-en uitklaring van uw
zending. Bovendien bespaart u tijd, print- en
papierkosten en draagt u positief bij aan het
milieu.

PROACTIEF TRACEREN MET PROVIEW
U volgt uw zending op de voet met Track &
Trace, maar MyDHL+ gaat verder! Wilt u een
seintje krijgen via e-mail of SMS als bijvoorbeeld
uw zending is opgehaald, door de douane is
ingeklaard of is afgeleverd? ProView is
beschikbaar in MyDHL+ voor al uw export- en
importzendingen.

DE VOORDELEN VAN MyDHL+ VOOR U
Z

endingsvoorkeuren voor het automatisch vullen van veelgebruikte gegevens.
V
 oorspellende adresinvoer en real-time foutcorrecties.
H
 andige templates voor waybills en douaneformulieren.
D
 irect toegang tot goederentariefcodes voorkomt fouten en bespaart u tijd.
D
irect inzicht in de transittijden en verzendkosten.
V
 óóraf ook een nauwkeurige inschatting van heffingen en belastingen.
O
 nline traceren: u weet precies waar uw zendingen zich op welk tijdstip bevinden.
S

tatusinformatie kunt u met iedereen delen, gepersonaliseerd en vanaf uw eigen e-mailadres.
En veel meer handige functies om het u gemakkelijk te maken.
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GRENZEN VERLEGGEN,
NIEUWE KLANTEN BEREIKEN EN
INTERNATIONAAL GROEIEN
E-COMMERCE

Met de cross border e-commerce oplossingen van
DHL Express haalt u meer uit uw business. Wij geven
u tips om uw webshop internationaal te laten groeien,
de conversie en winkelwagenwaarde te verhogen
en uw buitenlandse klanten vaker te laten bestellen.
Maak gebruik van onze expertise, ons snelle wereldwijde netwerk en optimaliseer de ervaring van uw
klanten door hen te laten kiezen hoe en wanneer
ze hun bestelling willen ontvangen met behulp van
DHL On Demand Delivery. Met deze flexibele
bezorgmogelijkheden vergroot u de kans op aankoop
en groeit u 2x sneller dan retailers zonder deze optie.
En mocht een bestelling toch retour komen, dan kan
dat snel en eenvoudig met onze slimme retourservice.

BEREIK MEER KLANTEN
MET DHL EXPRESS COMMERCE

Dé verzendoplossing voor uw e-commerce business!
Met DHL Express Commerce maakt u uw webshop
echt internationaal en bereikt u wereldwijd. Wist u
dat 91% van de klanten vóór de checkout eerst op
zoek gaat naar de beschikbare bezorgopties? Geef
uw klanten alle voordelen van DHL Express bij de
checkout en verhoog uw conversie! De orders
verzendt u snel en efficiënt in een paar clicks. DHL
Express Commerce kan worden geïntegreerd met
de grootste e-commerceplatforms, waaronder
Magento, Shopify, WooCommerce, Amazon en eBay.

Jaarlijkse cross
border e-commerce
groei:

25%

70%
LET’S DO BUSINESS!
Een express-optie aan de
verzendservices toevoegen,
kan de winkelwagen-waarde
verhogen met wel

Plug & Play koppeling met webshops
Automatische import van bestellingen
Verzendlabels in een paar kliks
Inclusief Track & Trace en eenvoudig Retourproces
Gratis met een DHL Express account

DHL ON DEMAND DELIVERY

Vanaf nu ontvangen uw klanten hun online aankopen wanneer het hen het beste uitkomt. DHL On
Demand Delivery (ODD) geeft ontvangers verschillende handige en flexibele aflevermogelijkheden.
Uw klant kiest zelf waar en waar DHL Express het
pakket bezorgt. Zo zorgt DHL Express dat de aflevering net zo soepel verloopt als de online aankoop.
En dat zorgt voor maximale klanttevredenheid!

O
phalen bij een DHL Servicepoint
Nooit meer thuis onnodig wachten.
Uw klant haalt zelf de zending op bij
een DHL ServicePoint in de buurt.

P
lan de aflevering
Uw klant selecteert zelf een afleverdatum
die het best uitkomt.

V
rijgave van handtekening
Geef DHL toestemming om de zending
zonder handtekening af te leveren bij
afwezigheid van uw klant.
 flevering bij de buren, receptie of
A
beveiliging
Geef DHL toestemming om de zending
af te leveren bij de buren, receptie of
beveiliging.

A
flevering op een ander adres
Geef DHL toestemming om af te leveren
op een alternatief adres (zoals werk,
familie, school etc).

W
achttijd bij vakantie
Als uw klant op vakantie is kunnen we
de zending tot maximaal 30 kalenderdagen voor u bewaren.
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VIER EENVOUDIGE STAPPEN

BEREKEN HET TARIEF
VOOR UW EXPRESZENDING
Kijk in welke tariefzone het land ligt waar u uw
zending naartoe verstuurt of van waaruit u de
zending importeert.

2. WELKE TARIEFLIJST

Kies zelf hoe laat uw zending moet aankomen:
Vóór 9:00 uur?*
DHL DOMESTIC EXPRESS 9:00
DHL EXPRESS 9:00
DHL IMPORT EXPRESS 9:00
Vóór 12:00 uur?
D

HL DOMESTIC EXPRESS 12:00
DHL EXPRESS 12:00
DHL IMPORT EXPRESS 12:00
Vóór het einde van de werkdag?
DHL EXPRESS WORLDWIDE
DHL IMPORT EXPRESS WORLDWIDE
DHL EXPRESS ENVELOPE

 . BINNEN OF BUITEN DE EUROPESE
3
UNIE?

Er zijn aparte tarieven voor binnenlandse
zendingen (Domestic) en voor zendingen binnen
en buiten de Europese Unie. Binnen de Europese
Unie gelden altijd de EU-tarieven. Buiten de
Europese Unie is er een verschil tussen zendingen
die niet douaneplichtig zijn (Document) en
zendingen waarvoor de wetgever in het land
van bestemming wel een douane-aangifte eist
(Non Document).

4. WELK GEWICHT?

Het tarief van uw zending hangt af van het gewicht
in kilo‘s of het volume in m3 per pakket of item.
‚
‚
Verstuurt u een omvangrijk lichtgewicht pakket?
Dan rekenen we met het volumegewicht. Na berekening van het volumegewicht, vergelijkt u dit met
het gewicht in kilo‘s. De hoogste van de twee geldt
als het factureerbare gewicht van uw pakket/item.

HOOGTE

1. WELKE TARIEFZONE?

BEREKENING VAN HET VOLUMEGEWICHT:
LENGTE X BREEDTE X HOOGTE (IN CM)
5000

LE

NG
TE

*  Levering vóór 10:30 uur ’s morgens in de VS

E
DT

B

E
RE
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DHL EXPRESS AANVULLENDE
DIENSTEN
DHL Express biedt een scala aan optionele aanvullende services om het u extra gemakkelijk te
maken. Voor deze services wordt een toeslag in rekening gebracht. Bekijk het volledige overzicht
van de Aanvullende Diensten en Toeslagen op dhlexpress.nl.

DUTIES TAXES PAID

Standaard betaalt de ontvanger de invoerrechten
en BTW. Met de Duties Taxes Paid service worden
de invoerrechten en BTW bij de verzender in
rekening gebracht.

SHIPMENT INSURANCE

Voor nog meer gemoedsrust kunt u bij DHL
Express voor zendingen een verzekering afsluiten.
Deze all riskverzekering vergoedt de kostprijs om
de schade te herstellen of om het product te
vervangen.

EXTENDED LIABILITY

Extend Liability biedt u extra gemoedsrust en
financiële bescherming van uw waardevolle
documenten bij schade of verlies.

BILL TO IMPORTER OF RECORD

Bij deze service kan de verzender verzoeken om
de invoerrechten en BTW van een douaneplichtige
zending te factureren aan een derde partij die
optreedt als Importer of record.

SATURDAY DELIVERY

Wij bieden aflevering op zaterdag in meer dan
70 landen. Neem contact op met onze Klantenservice voor informatie over de mogelijkheden.

RESIDENTIAL ADDRESS

Ontvang meldingen en planningsopties voor
thuisbezorging. Klanten die naar een huisadres
verzenden, kunnen specifieke afleveropties
activeren door het afleveradres als woonadres
aan te duiden. Voor dergelijke zendingen zal
DHL Express de ontvanger proactief via sms of
e-mail op de hoogte stellen van de voortgang
van de zending. Ontvangers kunnen vervolgens
de meest geschikte afleveroptie selecteren op
de DHL On Demand Delivery website.

GOGREEN CLIMATE NEUTRAL SERVICE

Het milieuprogramma van DHL. Hierbij werkt
DHL actief aan de reductie van het effect van
logistiek op het milieu door middel van het minimaliseren van het gebruik van natuurlijke hulpbronnen en het zo efficiënt mogelijk transporteren.
DHL vermindert hiermee de CO2-uitstoot. DHL
heeft zichzelf tot doel gesteld om in 2050 wereldwijd volledig klimaatneutraal te opereren.

NEUTRAL DELIVERY

Met deze service wordt de waarde van de
goederen, bijvoorbeeld geschenken, bij aflevering
verborgen gehouden voor de ontvanger.
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DHL EXPRESS TOESLAGEN
BRANDSTOFTOESLAG

De brandstoftoeslag voor Time Definite services is
gebaseerd op de maandelijkse US Gulf Coast
spotprijzen voor kerosine zoals gepubliceerd door
de US Department of Energy.
Met behulp van een indextabel wordt de aanpassing van de brandstoftoeslag vastgesteld. Dit
gebeurt in stappen van 0,25%. De US Department
of Energy bepaalt de brandstoftoeslag met een
vertraging van twee maanden. Bijvoorbeeld: de
gemiddelde brandstofprijs van januari geldt als
grondslag voor de brandstoftoeslag van maart.
De brandstoftoestag voor Day Definite services
is gebaseerd op het Europees Oil Bulletin voor
dieselbrandstof zoals gepubliceerd door de
European Commission directorate General for
Energy.
Met behulp van een indextabel wordt de aanpassing van de brandstoftoeslag vastgesteld. Dit
gebeurt in stappen van 0,25%. De brandstoftoeslag wordt in de maand na publicatie door Europese
Commissie door DHL Express aangepast.
De tabellen met de brandstoftoeslagen zijn te
raadplegen op MyDHL+.

BREXIT TOESLAG

Vanwege o.a. gewijzigde douaneregelgeving
brengt de Brexit aanzienlijke extra operationele
kosten met zich mee. Daarom zullen wij per 1
januari 2021 een toeslag in rekening brengen
voor alle douaneplichtige import- en exportzendingen tussen het VK en de landen van de
Europese Unie. Deze toeslag bedraagt €0,25 per
kg met een minimumbedrag van €5 per zending.

EMERGENCY SITUATION TOESLAG

De toeslag voor noodsituaties is een tijdelijke
heffing, waarmee we een deel van de stijgingen
van de operationele kosten en de noodzakelijke
aanpassingen van het luchtnetwerk kunnen
dekken. We zullen de ESS blijven evalueren en
aanpassen naarmate de marktomstandigheden
gedurende de noodsituatie veranderen.
De meest actuele informatie vindt u
op onze website.

19

20

Servicegids DHL Express 2021

Servicegids DHL Express 2021

BETAALGEMAK MET
DHL MYBILL
Met DHL MyBill kunt u efficiënt online uw DHL facturen beheren en betalen. Het is gratis,
gemakkelijk en veilig. DHL MyBill helpt u uw facturatieproces te organiseren, met alle informatie
van uw DHL zendingen in één beveiligde omgeving. Met deze betrouwbare online omgeving
bespaart u tijd en papierwerk. DHL MyBill is gebruikersvriendelijk en altijd beschikbaar; u kunt
uw DHL facturen 24 uur per dag en 7 dagen per week inzien en betalen.

ALLES EENVOUDIG ONLINE
DHL MyBill is een gebruikersvriendelijke en efficiënte
tool voor het bekijken en betalen van facturen en voor
het downloaden van rapportages. Onze betrouwbare
online omgeving bespaart u tijd en papierwerk. Het
gemak van een online interface met de snelheid en de
beveiliging van elektronisch bankieren.

VOLLEDIGE CONTROLE MET DHL MYBILL
U heeft volledige controle over al uw export en import

accounts binnen één profiel. Bepaal de data waarop u
een betaling wilt doen en bepaal het bedrag voor iedere
betaling. U kunt de zendingsdetails van uw facturen
bekijken. Wanneer u een dispuut wilt indienen, kunt u
deze simpelweg versturen via DHL MyBill.
Voor het aanvragen van DHL MyBill:
Mybill.dhl.com

DE VOORDELEN VAN DHL MYBILL
VOOR U
 ntvang een e-mailbericht van
O
nieuwe facturen.


B
etaal uw facturen online via credit
card of via iDEAL.

B
ekijk uw betalingsgeschiedenis
online.

B
ekijk en download al uw facturen,
inclusief de bijbehorende zendingsdocumenten.
Download uw factuur- en zendingsdetails in spreadsheet formaat.
Disputen op factuurniveau indienen.

ijs een gebruikersbeheerder binnen
W
uw organisatie aan voor het aanmaken
van nieuwe gebruikers.

R
aadpleeg facturen en zendingsdocumenten tot 12 maanden terug.
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