
MyDHL+ betekent meer functies en minder stappen - met alle belangrijke online verzendservices 
met één wachtwoord in één tool. U kunt nu sneller dan ooit importeren, exporteren, 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 DE VOLGENDE 
GENERATIE VAN INTERNATIONAAL 
VERZENDEN
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ONTDEK DE VOORDELEN 
 Ongekend efficiënt
 Simpelweg transparant
 Ongekend intuïtief
 Ongekend flexibel



ONTDEK DE VOORDELEN
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ONGEKEND FLEXIBEL
MyDHL+ biedt u een geavanceerd, online proces dat is 

toegesneden op uw specifieke verzendbehoeften. Voor 

één of meer gebruikers, van klein bedrijf tot  

multinational. 

   Met gecentraliseerd beheer dat u volledig inzicht 

geeft in de verzendactiviteiten van uw medewerkers.

     Hoe u ook wilt verzenden, wij bieden u de passende 

begeleiding en services – op maat.

ONGEKEND EFFICIËNT
Snel een zending aanmaken, traceren of een pick-up 

door de koerier boeken. En alles in slechts enkele muis-

klikken. Zó snel en efficient werkt MyDHL+. 

   Uw eigen Dashboard met direct toegang tot de 

belangrijkste informatie en tools.

   Nieuwe zendingen snel aanmaken met eerder  

ingevoerde gegevens.

     Zendingsvoorkeuren voor het automatisch vullen 

van veelgebruikte gegevens.

    Handige templates voor waybills en douane- 

formulieren.

   Direct toegang tot goederentariefcodes voorkomt  

fouten en bespaart u tijd.

ONGEKEND INTUÏTIEF
Met de slimme, gestroomlijnde interface biedt 

MyDHL+ u een optimale online ervaring op basis 

van uw voorkeuren. 

    Real-time foutcorrecties.

     Voorspellende adresinvoer.

   Meer handige functies om het 

u gemakkelijk te maken.

STARTEN MET MYDHL+
U ontvangt als nieuwe klant een e-mail waarmee 

u MyDHL+ activeert. Daarna kunt u meteen aan 

de slag.

Meer informatie of vragen? 

Op onze website dhlexpress.nl vindt u handige 

Quick Reference Guides. Ook kunt u contact 

opnemen met Electronic Shipping Solutions (ESS) 

team. Wij helpen u graag!

CONTACTGEGEVENS
essnl@dhl.com

088 - 0552 828 

 

SIMPELWEG TRANSPARANT
MyDHL+ biedt u volledige transparantie over de 

verzendgegevens en de status van uw zending.

   Direct inzicht in de transittijden en verzendkosten.

     Vóóraf ook een nauwkeurige inschatting van 

heffingen en belastingen.

     Online traceren: u weet precies waar uw zendingen  

zich op welk tijdstip bevinden.

     Statusinformatie kunt u met iedereen delen,  

gepersonaliseerd en vanaf uw eigen e-mailadres.

https://www.dhlexpress.nl/nl/kennisbank/handleidingen/quickstarts-mydhl-0

