
Heeft u een zending die u vanuit een bestemming in Europa wilt importeren, maar dan nét 
wat minder dringend? Kies dan voor DHL Import Economy Select: de verzendservice voor  
een balans tussen snelheid en kosten, zonder op kwaliteit in te leveren.

Het snelste DHL wegennetwerk van Europa
Als u DHL Express inschakelt voor uw Economy zendingen,  
dan kiest u voor een uitgebreid en betrouwbaar Europees wegen-
netwerk. Door onze jarenlange expertise, uitstekende contacten 
met lokale douane én eigen douane-specialisten verzorgen wij 
een snelle in- en uitklaring van uw douaneplichtige zendingen 
binnen Europa, inclusief Verenigd Koninkrijk, Noorwegen  
en Zwitserland.

DHL IMPORT ECONOMY SELECT

Importeren vanuit meer dan 30 landen binnen Europa 
Met DHL Import Economy Select kunt u uw minder dringende  
zendingen, pakketten én pallets, betrouwbaar en gemakkelijk 
importeren vanuit meer dan 30 landen binnen Europa. Uw  
zendingen vanuit België, Luxemburg en grote delen van Duitsland 
worden na ophaling al binnen twee werkdagen afgeleverd. Binnen 
de rest van Europa al binnen enkele dagen na ophaling.

Betrouwbaar en gemakkelijk
U weet als geen ander hoe belangrijk het is om afspraken na te 
komen. Daarom biedt DHL een integrale transportoplossing van 
deur-tot-deur, voor al uw zendingen binnen Europa. Uiteraard 
tegen aantrekkelijke tarieven en met vooraf vastgestelde  
aflevertijden zodat u altijd weet waar u aan toe bent. 
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Meer informatie 

Wilt u meer informatie over DHL Import Economy Select of onze andere  
services? Ga dan naar dhlexpress.nl of bel met onze klantenservice via  
088 - 0552 000. Wij helpen u graag.

GEWICHTEN EN AFMETINGEN

Maximum afmetingen per pakket 
Maximum gewicht per pakket 
Maximum afmetingen per pallet 

Maximum gewicht per pallet 
Maximum gewicht per zending 
Volumegewicht berekening  

120 x 80 x 80 cm (l x b x h) 
70 kg 
300 x 200 x 180 cm (l x b x h) 

1.000 kg 
1.000 kg 

200 kg/m3 

Maximaal drie pallets per zending. Kijk voor meer informatie op www.dhlexpress.nl of bel onze 
klantenservice via het gratis nummer 088 - 0552 000.

Uw voordelen
  Uitgebreide importservice voor Economy zendingen vanuit 

meer dan 30 landen binnen Europa.
  Simpele en transparante tariefstructuur voor uw  

importzendingen.
  Eén factuur voor alle importzendingen in uw lokale valuta.
  Een uniek DHL Express-importklantnummer dat overal  

binnen Europa te gebruiken is.
 Levering binnen vooraf vastgestelde transittijden en  
vóór het einde van de werkdag.
Voor pakketten, pallets en vracht.
Continue controle over uw zending met Track & Trace.
Gebruiksvriendelijke boekingsmogelijkheden.
Standaard elektronische facturatie (DHL MyBill).

Meer gemak dankzij onze aanvullende diensten
DHL Express heeft een groot aanbod van aanvullende  
diensten. Denk bijvoorbeeld aan een all risk-verzekering (DHL 
Shipment Insurance) en aanvullende inklaringsdiensten voor  
internationale zendingen. Stuk voor stuk diensten die het  
verzenden voor u nóg gemakkelijker maken.

Uw zendingen altijd zichtbaar 
Onze boekingstools zijn voor alles geschikt: van het eenvoudig 
boeken van enkele zendingen tot zeer geavanceerde systemen 
die het verzenden integreren met uw eigen proces. DHL Express 
zorgt hiermee voor optimale flexibiliteit en gebruiksgemak. En 
met onze online Track & Trace tools volgt u eenvoudig uw zending  
op de voet. Zo weet u precies waar uw zending zich bevindt.

Heeft u uw zending de volgende werkdag nodig?  
Bekijk dan onze DHL Express Worldwide service.

DHL Express – Excellence. Simply delivered.


