TARIEVEN DHL EXPRESS SERVICES 2019

- Duties Taxes Paid. Standaard zal bij aflevering de
ontvanger de invoerrechten en BTW dienen te
betalen. Met gebruik van de service Duties Taxes
Paid kunnen de invoerrechten en BTW aan de
verzender worden doorbelast. De zending wordt
door DHL Express op de bestemming ingeklaard
en alle invoerrechten of kosten die van toepassing
zijn, worden gefactureerd aan het klantnummer
dat op de vrachtbrief vermeld staat.

€ 18,00 per zending

•

•

•

•

- Neutral Delivery. Bij de aflevering van de zending
zal de waarde van de goederen verborgen worden gehouden voor de ontvanger. De invoerrechten en BTW zullen worden doorbelast aan de
geregistreerde importeur van de zending.

€ 18,00 per zending

•

•

•

•

- Disbursement. Vergoeding voor de invoerrechten,
BTW en eventuele andere kosten die DHL Express
voorschiet bij het inklaren van uw zending/
pakket.

2% van de voorgeschoten
bedragen met een minimum van
€ 14,50

•

•

•

•

- Change of Billing. Het op klantverzoek omboeken
van de factuurkosten naar het gewenste klantnummer.

€ 10,00 per factuur

•

•

•

•

•

•

•

Shipment
Insurance

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

1% van de opgegeven waarde van
de zending met een minimum
van € 10,00

•

•

•

•

•

•

•

Extended Liability

Wanneer u waardevolle documenten verstuurt
zoals paspoorten, visa of certificaten, dan biedt
DHL Express u de mogelijkheid van Extended
Liability. Deze aanvullende service is een uitbreiding van de standaard aansprakelijkheid van DHL
Express en biedt u een vaste uitkering van € 400,(inclusief transportkosten) bij schade of verlies van
uw document. Extended Liability is beschikbaar
voor DHL EXPRESS ENVELOPE (documentzendingen
tot 300 gram) naar alle bestemmingen wereldwijd.
Daarnaast is Extended Liability beschikbaar voor
documentzendingen met een levertijd vóór het
einde van de werkdag van en naar bestemmingen
buiten de Europese Unie.

€ 4,00 per zending

Non-standard
Pick-up

De pick-up van uw zending buiten de standaard
ophaalprocessen van DHL Express. Bv. een pick-up
waarbij 2 personen nodig zijn of een pick up waarvoor speciaal materiaal moet worden ingezet; een
vroege pick-up of een late pick-up.

€ 20,00 per zending

Saturday Delivery

Aflevering op een zaterdag (afhankelijk van
beschikbaarheid in het gewenste aflevergebied).

€ 0,45 per kg, met een minimum
van € 40,00 per zending

Saturday Pick-up

Pick-up van uw zending op een zaterdag.

€ 0,45 per kg, met een minimum
van € 20,00 per zending

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Alle tarieven zijn in euro, exclusief btw, brandstoftoeslag en andere toeslagen, waar van toepassing. Drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden.
DHL werkt voortdurend aan de verbetering van haar dienstverlening. Dit is het overzicht van Aanvullende Diensten en Toeslagen ten tijde van afgifte.
Kijk voor het meest actuele overzicht op dhlexpress.nl. Prijzen geldig t/m 31-12-2019.
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DHL ECONOMY SELECT

DHL EXPRESS WORLDWIDE

Payment and
Billing Options

DHL EXPRESS ENVELOPE

Tarieven

DHL DOMESTIC EXPRESS

Omschrijving

DHL EXPRESS 12:00

DHL DOMESTIC EXPRESS 12:00

Aanvullende dienst

DHL EXPRESS 9:00

DHL DOMESTIC EXPRESS 9:00

AANVULLENDE DIENSTEN EN TOESLAGEN

•

TARIEVEN DHL EXPRESS SERVICES 2019

•

•

•

•

-C
 learance Authorisation. Het op verzoek contact
opnemen met een specifieke ontvanger of importeur alvorens DHL Express de douane-aangifte
gaat maken en/of het verstrekken van documenten aan ontvanger of importeurs alvorens een
douane-aangifte te maken. Bij het gebruik van
de service ‘Clearance Authorisation’ in combinatie met ‘Bonded Transit´ worden beide services
aangerekend.

€ 38,00 per zending

•

•

•

•

- B
 onded Transit. Het vervoeren van een zending
met transitdocumenten vanuit een DHL-faciliteit
naar een plaats die door de ontvanger of importeur is aangegeven. Bijv. wanneer reserveonderdelen vervoerd dienen te worden naar buitenlandse schepen voor anker, naar Aircraft On
Ground, of naar een Bonded Warehouse van de
ontvanger of aangewezen douane-agent (third
party Broker). Ook van toepassing indien een
zending binnen de landsgrenzen vanuit/naar een
Free Trade Zone /Bonded Warehouse worden
verzonden. Bij het gebruik van deze service in
combinatie met ‘Clearance Authorisation’ worden
beide services aangerekend.

€ 48,00 per zending

•

•

•

•

-B
 onded Storage. Opslag van uw zending in een
DHL-faciliteit wanneer de inklaring is toevertrouwd aan een derde partij of in afwachting is
van documenten of instructies van de ontvanger
of importeur. Bij het gebruik van de service. Drie
kalenderdagen na het arriveren van de vracht
of na de notificatie van de broker gaan deze
opslagkosten in, waarbij er wordt uitgegaan van
de laatste datum. Bij ‘Bonded Storage’ in combinatie met ‘Clearance Authorisation’ worden beide
services aangerekend.

€ 28,00 per zending

•

•

•

•

- Broker Notification. Op verzoek van de ontvanger
of importeur levert DHL Express de douanepapieren aan bij een douane-agent (third party Broker)
die de zending kan inklaren. Na inklaring zal DHL
Express de zending afleveren bij de ontvanger.
Afhankelijk van de doorlooptijd kan tevens de
toeslag ‘Bonded Storage’ worden aangerekend.

€ 76,00 per zending

•

•

•

•

- Other Government Agency. Wanneer een
standaard phyto/veterinaire keuring noodzakelijk
is brengt DHL Express de gemaakte kosten 1 op
1 in rekening. Daarnaast brengt DHL administratieve kosten in rekening. Dit geldt tevens voor het
opvragen van papierwerk voor Clinical Trial/
Pharmaceutische zendingen.

Tarieven op aanvraag beschikbaar.
Vraag ernaar bij uw commerciële
contactpersoon.

•

•

Customs Services

Buiten de standaard douanehandelingen kunt u
gebruik maken van een groot aantal aanvullende
douanediensten:

Alle tarieven zijn in euro, exclusief btw, brandstoftoeslag en andere toeslagen, waar van toepassing. Drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden.
DHL werkt voortdurend aan de verbetering van haar dienstverlening. Dit is het overzicht van Aanvullende Diensten en Toeslagen ten tijde van afgifte.
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€ 7,50 per lijn

Omschrijving

DHL EXPRESS ENVELOPE

DHL EXPRESS WORLDWIDE

-M
 ultiline Entry. Het inklaren van zendingen met
verschillende tariefcodes of verschillende landen
van oorsprong voor dezelfde tariefcode. De
toeslag is van toepassing bij 5 of meer lijnen.

Aanvullende dienst

DHL DOMESTIC EXPRESS

DHL EXPRESS 12:00

DHL DOMESTIC EXPRESS 12:00

Tarieven

DHL EXPRESS 9:00

DHL DOMESTIC EXPRESS 9:00

AANVULLENDE DIENSTEN EN TOESLAGEN

TARIEVEN DHL EXPRESS SERVICES 2019

DHL ECONOMY SELECT

DHL EXPRESS ENVELOPE

DHL DOMESTIC EXPRESS

DHL DOMESTIC EXPRESS 12:00

DHL DOMESTIC EXPRESS 9:00

DHL EXPRESS WORLDWIDE

DHL EXPRESS 12:00

DHL EXPRESS 9:00

AANVULLENDE DIENSTEN EN TOESLAGEN

Aanvullende dienst

Omschrijving

Tarieven

Vervolg Customs
Services

- Permits and Licenses. Het in naam van de ontvanger of importeur aanvragen van vergunningen of
licenties om de invoer van de goederen mogelijk
te maken.

€ 50,00 per zending

•

•

- Temporary Import or Export. Voor tentoonstellingen, beurzen, testen, enz. kan DHL, op verzoek van de verzender, de goederen voorbereiden
om tijdelijke import en latere export mogelijk te
maken. Goederen worden nadien teruggestuurd
naar afzender.

€ 40,00 per zending

•

•

- Personal Effects. Op verzoek van de afzender
kan DHL zendingen met persoonlijke bezittingen
behandelen. Kosten zijn van toepassing wanneer
de douane eist dat deze goederen manueel met
uniek papierwerk worden ingeklaard. Meest voorkomend als de zending als persoonlijke bagage
wordt ingeklaard.

€ 40,00 per zending

•

Het afleverbewijs van uw zending is op te vragen
via www.dhl.nl of via de DHL ProView track en
trace-applicatie.

Gratis

 HL Express verpakkingen voor zendingen tot
D
ca.10 kilo. Bv. enveloppen, kleine doosjes, kokers
en flyers.

Gratis te bestellen via www.dhl.nl

•

•

•

•

•

•

•

 HL Express verpakkingen voor zendingen boven
D
de 10 kilo.

Vanaf € 3,00 per verpakking

•

•

•

•

•

•

•

-G
 OGREEN Climate Neutral. Klimaatneutrale
verzendoptie waarbij de transportgerelateerde
uitstoot van koolstofdioxide per zending wordt
gecompenseerd. GOGREEN Carbon Neutral standaard inbegrepen bij DHL EXPRESS ENVELOPE.

Internationaal € 0,10/kg
Domestic € 0,02/kg
Minimum van € 0,10 per zending

•

•

•

•

•

•

•

-D
 HL Express ‘GOGREEN’-rapportservice. Een
volledig overzicht van de exacte CO2-emissie
van zendingen, vervoerd via DHL Express. Deze
rapportages zijn in lijn met het ‘GHG Protocol for
Products Standard and EN 16258’. Het emissierapport bevat niet alleen de CO2-emissies ten
gevolge van het directe vervoer, maar toont ook
de uitstoot van andere broeikasgassen die vrijkomen bij de productie en het transport van energie
en brandstoffen voor de logistieke diensten van
DHL Express.

Tarieven op aanvraag beschikbaar.
Vraag ernaar bij uw commerciële
contactpersoon.

•

•

•

•

•

•

Proof of Delivery
(POD)

Packaging

GOGREEN Climate
Neutral

•

•

•

•

•

•

€ 10,00 per zending

•

Alle tarieven zijn in euro, exclusief btw, brandstoftoeslag en andere toeslagen, waar van toepassing. Drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden.
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•

•

•
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Toeslag

Omschrijving

Tarieven

DHL EXPRESS 9:00

DHL EXPRESS 12:00

DHL EXPRESS WORLDWIDE

DHL DOMESTIC EXPRESS 9:00

DHL DOMESTIC EXPRESS 12:00

DHL DOMESTIC EXPRESS

DHL EXPRESS ENVELOPE

DHL ECONOMY SELECT

AANVULLENDE DIENSTEN EN TOESLAGEN

Address Correction

Indien het afleveradres op het verzendlabel
incorrect is en de zending niet kan worden afgeleverd, zal DHL Express de zending tijdelijk
‘on hold‘ plaatsen om het juiste afleveradres te
achterhalen en de zending af te leveren. Deze
kosten worden bij de verzender in rekening
gebracht.

€ 10,00 per zending

•

•

•

•

•

•

•

•

Advance Payment

Vergoeding voor de invoerrechten, BTW en eventuele andere kosten die DHL Express voorschiet bij
het inklaren van een zending/pakket. De toeslag
is van toepassing voor een zending naar een
ontvanger die geen DHL accountnummer heeft.
Deze ontvanger dient de kosten te voldoen
voordat de zending wordt afgeleverd.

2% van de voorgeschoten
bedragen met een minimum
van € 14,50

•

•

•

Dangerous Goods

-D
 angerous Goods. Het afhandelen en transporteren van goederen die aangemerkt zijn als volledig
gereguleerde gevarengoederen onder de IATA
Dangerous Goods Regulations (DGR), zowel
binnen het DHL air express-netwerk als bij
commer-ciële luchtvaartmaatschappijen.

€ 80,00 per zending

•

•

•

-E
 xcepted Quantities. Het afhandelen en transporteren van goederen die aangemerkt zijn als
Excepted Quantities onder de IATA Dangerous
Goods Regulations (DGR).

€ 5,00 per zending

•

•

•

- Limited Quantities. Het afhandelen en transporteren van goederen die aangemerkt zijn gevarengoederen onder de Limited Quantities ADR en
welke zijn uitgesloten van luchttransport.

€ 20,00 per zending

•

•

-D
 ry-ice UN 1845. Afhandeling en transport van
zendingen die dry-ice bevatten conform de
wet- en regelgeving.

€ 10,00 per zending

•

•

•

•

•

- L ithium Ion / Lithium Metal. Afhandeling en
transport van zendingen die Lithium Ion of
Lithium Metal batterijen Section II bevatten en
die vallen binnen de IATA verpakkingsinstructies*.
DHL Express accepteert geen defecte Lithium
batterijen of Lithium batterijen onder terugroepacties in het DHL air express-netwerk.
*IATA verpakkingsinstructies Section II
- PI967, PI970
- PI966, PI969

Geen toeslag
€ 5,00 per zending

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

€ 80,00 per zending

•

•

•

•

•

•

- L ithium Ion / Lithium Metal. Afhandeling en
transport van zendingen die Lithium Ion of
Lithium Metal batterijen Section I, II bevatten en
die vallen binnen de IATA verpakkingsinstructies*.
DHL Express accepteert geen defecte Lithium
batterijen of Lithium batterijen onder terugroepacties in het DHL air express-netwerk.
*IATA verpakkingsinstructies Section I, II
- PI965

Alle tarieven zijn in euro, exclusief btw, brandstoftoeslag en andere toeslagen, waar van toepassing. Drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden.
DHL werkt voortdurend aan de verbetering van haar dienstverlening. Dit is het overzicht van Aanvullende Diensten en Toeslagen ten tijde van afgifte.
Kijk voor het meest actuele overzicht op dhlexpress.nl. Prijzen geldig t/m 31-12-2019.
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Toeslag

Omschrijving

Tarieven

DHL EXPRESS 9:00

DHL EXPRESS 12:00

DHL EXPRESS WORLDWIDE

DHL DOMESTIC EXPRESS 9:00

DHL DOMESTIC EXPRESS 12:00

DHL DOMESTIC EXPRESS

DHL EXPRESS ENVELOPE

DHL ECONOMY SELECT

AANVULLENDE DIENSTEN EN TOESLAGEN

Data Entry

Een toeslag is van toepassing voor een zending die
vergezeld is van een papieren vrachtbrief of die
niet is aangemaakt via een DHL Express verzendapplicatie. Voor digitale verzenddocumentatie is
geen toeslag van toepassing.

€ 3,00 per zending

•

•

•

•

•

•

•

•

Hard Copy Invoice

Wanneer u een uitgeprinte factuur wilt in plaats
van een electronische factuur (DHL e-Billing).

€ 2,00 per factuur

•

•

•

•

•

•

•

•

Fuel Surcharge

De brandstoftoeslag is gebaseerd op een
maandelijks gemiddelde van de kerosine/vliegtuigbrandstof (US gulf coast index). Deze wordt
maandelijks vastgesteld en is te raadplegen op:
www.dhlexpress.nl

% van de transportkosten en voor
de volgende aanvullende diensten
en toeslagen:
- Special Pick-up/delivery charges
(b.v. Saturday Delivery,
Holiday Pick-up, Early Pick-up)
- Elevated Risk
- Remote Area surcharge
- Express 9:00, 12:00,
10:30 premiums
- Over Weight Piece
- Over Sized Piece
- Non Stackable Pallet

•

•

•

De dieseltoeslag is gebaseerd op de ontwikkeling
van de nationale dieselprijs (publicatie in het Oil
Bulletin). Deze wordt maandelijks vastgesteld en is
te raadplegen op: www.dhlexpress.nl
Non Standard
Shipments

Remote Areas

•

•

•

•

- N
 on Stackable pallet. Een vaste toeslag is van
toepassing op iedere pallet die niet kan worden
gestapeld, hetzij op verzoek van de verzender,
hetzij vanwege de aard van de zending gezien
de vorm, inhoud of verpakking van de goederen
op de pallet. De Non-Stackable Pallet toeslag is
van toepassing op binnenlandse en
internationale zendingen.

€ 150,00 per pallet

•

•

•

-O
 versize Piece (gewicht). Een vaste toeslag is van
toepassing op ieder pakket en iedere pallet met
een actueel gewicht van meer dan 70 kg (154 lb.)

€ 80,00 per pakket of pallet

•

•

•

-O
 versize Piece (afmeting). Een vaste toeslag is
van toepassing op ieder pakket en iedere pallet
waarvan de afmeting van één van de zijden
groter is dan 120 cm (48.1 inches).

€ 80,00 per pakket of pallet

•

•

•

- Remote Areas. Toeslag voor het afleveren en
ophalen in moeilijk bereikbare gebieden. Onder
‘moeilijk bereikbare gebieden’ vallen eilanden,
berggebieden, of een postcodegebied of dorp
moeilijk te bereiken is waar onregelmatig wordt
afgeleverd of opgehaald.

€ 0,45 per kg, met een minimum
van € 20,00 per zending

-R
 emote Area Delivery Domestic. Toeslag voor het
afleveren in moeilijk bereikbare gebieden binnen
de landsgrenzen (domestic).

€ 0,25 per kg, met een minimum
van € 10,00 per zending

•

•

•

•

•

•

Alle tarieven zijn in euro, exclusief btw, brandstoftoeslag en andere toeslagen, waar van toepassing. Drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden.
DHL werkt voortdurend aan de verbetering van haar dienstverlening. Dit is het overzicht van Aanvullende Diensten en Toeslagen ten tijde van afgifte.
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•

•

•

•
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-E
 levated Risk. Een toeslag voor het verzenden
naar een bestemming waar DHL opereert onder
verhoogd risico door een oorlogsstatus, maatschappelijke onrust of langdurende terrorismedreiging. Raadpleeg dhlexpress.nl voor een
actueel overzicht van de betreffende bestemmingslanden. Naast Elevated Risk kan, indien
van toepassing, eveneens de toeslag Exporter
Validation worden aangerekend.

€ 20,00 per zending

•

•

•

•

- Restricted Destination. Een toeslag voor het verzenden naar een bestemming die is onderworpen
aan handelsbeperkingen opgelegd door de VN
Veiligheidsraad (UN Security Council). Raadpleeg
dhlexpress.nl voor een actueel overzicht van de
betreffende bestemmingslanden.

€ 30,00 per zending

•

•

•

•

-E
 xporter Validation. Een toeslag voor het verzenden naar een bestemming die is onderworpen
aan handelsbeperkingen opgelegd door de nationale of regionale overheden, zoals de Europese
Unie (European External Action Service -EEAS) of
Verenigde Staten (Office of Foreign Assets
Control - OFAC). De toeslag Exporter Validation
zal niet worden aangerekend indien de toeslag
Restricted Destination van toepassing is.
Raadpleeg dhlexpress.nl voor een actueel overzicht van de betreffende bestemmingslanden.

€ 30,00 per zending

•

•

•

•

Alle tarieven zijn in euro, exclusief btw, brandstoftoeslag en andere toeslagen, waar van toepassing. Drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden.
DHL werkt voortdurend aan de verbetering van haar dienstverlening. Dit is het overzicht van Aanvullende Diensten en Toeslagen ten tijde van afgifte.
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DHL ECONOMY SELECT

DHL EXPRESS WORLDWIDE

Security Services

DHL EXPRESS ENVELOPE

Tarieven

DHL DOMESTIC EXPRESS

Omschrijving

DHL EXPRESS 12:00

DHL DOMESTIC EXPRESS 12:00

Toeslag

DHL EXPRESS 9:00

DHL DOMESTIC EXPRESS 9:00

AANVULLENDE DIENSTEN EN TOESLAGEN

TARIEVEN DHL EXPRESS SERVICES 2019

ZONE-INDELING
Zone-indeling
AFGHANISTAN (AF)

11

FALKLAND EILAND. (FK)

10

LIECHTENSTEIN (LI)

7

SAINT LUCIA (LC)

11

ALBANIË (AL)

7

FAROER EILANDEN (FO)

11

LITOUWEN (LT)

6

SAINT VINCENT (VC)

11

ALGERIJE (DZ)

11

FIJI (FJ)

11

LUXEMBURG (LU)

1

SAIPAN (MP)

11

AMERIKAANS SAM. (AS)

11

FILIPIJNEN (PH)

9

MACAO (MO)

9

SAMOA (WS)

11

ANDORRA (AD)

7

FINLAND (FI)

6

MACEDONIË (MK)

7

SAN MARINO (SM)

7

ANGOLA (AO)

11

FRANKRIJK (FR)

3

MADAGASKAR (MG)

11

SAOEDI-ARABIË (SA)

10

ANGUILLA (AI)

11

FRANS POLYNESIË (PF)

11

MALAWI (MW)

11

SENEGAL (SN)

11

ANTIGUA EN BARB. (AG)

11

FRANS-GUYANA (GF)

10

MALDIVEN (MV)

9

SERVIE (RS)

7

ARGENTINIË (AR)

10

GABON (GA)

11

MALEISIË (MY)

9

SEYCHELLEN (SC)

11

ARMENIË (AM)

10

GAMBIA (GM)

11

MALI (ML)

11

SIERRA LEONE (SL)

11

ARUBA (AW)

9

GEORGIË (GE)

10

MALTA (MT)

6

SINGAPORE (SG)

9

AUSTRALIË (AU)

9

GHANA (GH)

11

MAROKKO (MA)

11

SINT MAARTEN (XM)

9

AZERBEIDZJAN (AZ)

10

GIBRALTAR (GI)

7

MARSHALL EIL. (MH)

11

SLOVENIË (SI)

6

BAHAMAS (BS)

11

GRENADA (GD)

11

MARTINIQUE (MQ)

11

SLOWAKIJE (SK)

6

BAHREIN (BH)

9

GRIEKENLAND (GR)

6

MAURITANIË (MR)

11

SOEDAN (SD)

11

BANGLADESH (BD)

9

GROENLAND (GL)

11

MAURITIUS (MU)

11

SOLOMON EILAND. (SB)

11

BARBADOS (BB)

11

GROOT BRIT. (GB)

3

MAYOTTE (YT)

11

SOMALILAND (XS)

11

BELGIË (BE)

1

GUADELOUPE (GP)

11

MEXICO (MX)

8

SOMALIË (SO)

11

BELIZE (BZ)

10

GUAM (GU)

11

MICRONESIË (FM)

11

SPANJE (ES)

4

BENIN (BJ)

11

GUATEMALA (GT)

10

MOLDAVIË (MD)

9

SRI LANKA (LK)

9

BHUTAN (BT)

11

GUERNSEY (GG)

7

MONACO (MC)

3

ST EUSTATIUS (XE)

9

BOLIVIA (BO)

10

GUINEE (GN)

11

MONGOLIË (MN)

11

ST. BARTHELEMY (XY)

11

BONAIRE (XB)

9

GUINEE-BISSAU (GW)

11

MONTENERGO (ME)

7

ST. HELENA (SH)

11

BOSNIE & HERZ. (BA)

7

GUYANA (GY)

10

MONTSERRAT (MS)

11

ST. KITTS (KN)

11

BOTSWANA (BW)

11

HAITI (HT)

11

MOZAMBIQUE (MZ)

11

SURINAME (SR)

10

BRAZILIE (BR)

10

HONDURAS (HN)

10

MYANMAR (MM)

9

SWAZILAND (SZ)

11

BRIT. MAAGDENEIL. (VG)

11

HONGARIJE (HU)

6

NAMIBIË (NA)

11

SYRIË (SY)

11

BRUNEI (BN)

11

HONGKONG (HK)

9

NAURU (NR)

11

SÃO TOMÉ & PRIN. (ST)

11

BULGARIJE (BG)

6

IERLAND (IE)

5

NEPAL (NP)

11

TADZJIKISTAN (TJ)

11

BURKINA FASO (BF)

11

IJSLAND (IS)

7

NEVIS (XN)

11

TAIWAN (TW)

9

BURUNDI (BI)

11

INDIA (IN)

9

NICARAGUA (NI)

10

TANZANIA (TZ)

11

BERMUDA (BM)

11

INDONESIË (ID)

9

NIEUW-CALEDONIË (NC)

11

THAILAND (TH)

9

CAMBODJA (KH)

9

IRAK (IQ)

11

NIEUW-ZEELAND (NZ)

9

TIMOR LESTE (TL)

11

CANADA (CA)

8

IRAN (IR)

11

NIGERIA (NG)

11

TOGO (TG)

11

CANARISCHE EIL. (IC)

7

ISRAËL (IL)

7

NIUE (NU)

11

TONGA (TO)

11

CENTRAAL-AFRIKA (CF)

11

ITALIË (IT)

4

NOORD-KOREA (KP)

11

TRINIDAD EN TOB. (TT)

11

CHILI (CL)

10

IVOORKUST (CI)

11

NOORWEGEN (NO)

7

TSJAAD (TD)

11

CHINA (CN)

9

JAMAICA (JM)

11

OEGANDA (UG)

11

TSJECHIË (CZ)

5

COLOMBIA (CO)

10

JAPAN (JP)

9

OEKRAÏNE (UA)

9

TUNESIË (TN)

11

COMOREN (KM)

11

JEMEN (YE)

11

OEZBEKISTAN (UZ)

11

TURKIJE (TR)

7

CONGO (CD)

11

JERSEY (JE)

7

OMAN (OM)

9

TURKS EN CAICOS (TC)

11

COOK EILANDEN (CK)

11

JORDANIË (JO)

10

OOSTENRIJK (AT)

5

TURKMENISTAN (TM)

10

COSTA RICA (CR)

10

KAAIMAN EILANDEN (KY)

11

PAKISTAN (PK)

9

TUVALU

11

CUBA (CU)

11

KAAPVERDIË (CV)

11

PALAU (PW)

11

URUGUAY (UY)

10

CURACAO (XC)

9

KAMEROEN (CM)

11

PANAMA (PA)

10

US. MAAGDENEIL. (VI)

11

CYPRUS (CY)

6

KAZACHSTAN (KZ)

11

PAPUA NIEUW GUIN. (PG)

11

V.A.E. (AE)

9

DENEMARKEN (DK)

5

KENIA (KE)

11

PARAGUAY (PY)

10

VANUATU (VU)

11

DJIBOUTI (DJ)

11

KIRGIZIË (KG)

11

PERU (PE)

10

VATICAANSTAD (VA)

4

DOMINICA (DM)

11

KIRIBATI (KI)

11

POLEN (PL)

5

VENEZUELA (VE)

10

DOMINICAANSE R. (DO)

11

KOEWEIT (KW)

9

PORTUGAL (PT)

4

VERENIGDE STATEN* (US)

8

DUITSLAND (DE)

2

KOSOVO (KV)

7

PUERTO RICO (PR)

11

VIETNAM (VN)

9

ECUADOR (EC)

10

KROATIË (HR)

6

QATAR (QA)

10

WIT-RUSLAND (BY)

9

EGYPTE (EG)

11

LAOS (LA)

9

REPUBLIEK CONGO (CG)

11

ZAMBIA (ZM)

11

EL SALVADOR (SV)

10

LESOTHO (LS)

11

REPUBLIEK NIGER (NE)

11

ZIMBABWE (ZW)

11

EQUAT. GUINEA (GQ)

11

LETLAND (LV)

6

REUNION (RE)

11

ZUID SUDAN (SS)

11

ERITREA (ER)

11

LIBANON (LB)

10

ROEMENIË (RO)

6

ZUID-AFRIKA (ZA)

10

ESTLAND (EE)

6

LIBERIA (LR)

11

RUSLAND (RU)

9

ZUID-KOREA (KR)

9

ETHIOPIË (ET)

11

LIBIË (LY)

11

RWANDA (RW)

11

ZWEDEN (SE)

5

ZWITSERLAND (CH)

7

* DHL EXPRESS 9:00 wordt DHL EXPRESS 10:30 in de VS

