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Uw accountnummer(s) delen met anderen in MyDHL+ 

In MyDHL+ is het mogelijk om uw accountnummer(s) te delen met anderen om op uw 

accountnummer een zending te laten versturen. Uw accountnummer delen doet u door een 

autorisatie toe te kennen aan uw contact. Bij deze autorisatie houdt u de controle, zowel over de 

bestemming, wel of niet tonen van uw accountnummer of tarieven als ook over het maximale 

gewicht en aantal pakketten per zending. 

1) Om een autorisatie te toe kennen aan een contact klikt u op ‘Mijn zendingen instellingen’ en

daarna op ‘Geautoriseerde accountnummers’.

2) Binnen het scherm ‘Geautoriseerde Accountnummers’ klikt u op ‘Nieuwe autorisatie

toekennen’.

3) Selecteer het contact waar u een autorisatie aan wilt toekennen door deze te selecteren uit

uw adresboek. Of als u een nieuw contact heeft vul bij ‘Naam’ de naam van uw nieuwe

contact in.

4) Vul bij ‘E-mailadres’ het e-mailadres van uw contactpersoon in. Is het e-mailadres van uw

contactpersoon nog niet geregistreerd binnen MyDHL+, dan ziet u de melding ‘Deze persoon

is momenteel niet geregistreerd voor MyDHL+.  Uw contactpersonen moeten zich registreren

om van uw account gebruik te maken.’ Na invullen van het e-mailadres kunt u verder met

het invullen van de overige gegevens.
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5) Vul bij ‘Alias’ een naam (alias) in voor uw contactpersoon. Een alias is een makkelijke, korte 
naam waarmee u bij een nieuwe zending uw contactpersoon snel kunt terugvinden.

6) Selecteer bij ‘Verzender’ het accountnummer waarvoor u de autorisatie wilt toekennen (A).

U kunt hierbij aangeven of u uw accountnummer wilt verbergen (B) en of u wilt dat uw

tarieven worden getoond (C). Ook kunt u hier uw voorkeur aangevende voor de wijze

waarop invoerrechten en BTW (indien van toepassingen) worden betaald (D).
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7) Bij ‘Deze persoon kan gebruikmaken van mijn accountnummer om zendingen te versturen’ 

kunt u aangeven van en naar welke adressen de persoon kan versturen. Bij beide opties kunt 

u kiezen voor ‘Any Address’  of  ‘A Specific Adress Only’. 

 

 

8) Bij ‘Zending restricties’ kunt u indien gewenst restricties opleggen bij het gebruik van uw 

accountnummer. Bij keuze ‘Ja’ kunt u aangeven wat het maximum gewicht van een pakket of 

wat het maximum aantal pakketten mag zijn. Ook kunt u aangeven of uw contactpersoon het 

pick-up adres mag wijzigen. 

 

 

9) Bij ‘Autorisatie Berichtgegevens’ kunt u aangeven of u een bericht wilt meesturen met de 

autorisatie. Dit bericht wordt getoond aan uw contactpersoon. 
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10) Bent u klaar met het invullen van alle benodigde gegevens klik op ‘Agree and Send 

Authorization NL?’ om de autorisatie op te slaan en te verzenden naar uw contact. 
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ENGLISH 

Share your account number(s) within MyDHL+ 

Within MyDHL+ it is possible to share your account number(s) with others so that your contacts can 

sent shipments at your account. You will keep control at all times, about the destinations, whether 

account number(s) or tariffs are displayed or not and even what maximum weight of number of 

packages your contact can sent.  

1) To grant a new authorization click on ‘My Shipment Settings’ and then on ‘Authorized 

Account Usage’. 

 

2) Within the screen ‘Authorized Account Usage’ click on the button ‘Grant new authorization’ 

to grant a new authorization to your contact. 

 

3) Please select at ‘Name’ the contact from within your address book. Or if you have a new 

contact, please fill in the name of your contact. 
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4) Please fill in the email address of your contact. Is the email address not yet registered within 

MyDHL+, then the message ‘This person is not currently registered for MyDHL+. They will 

have to register to use your account.’ will appear. After filling in the email address of the 

contact please proceed. 

 

 

5) Please fill in a Nickname for your contact. A nickname is a short, easy to remember name for 

your contact. 

 

6) Please select at ‘Shipper Account’ the specific account number for which an authorization 

will be granted (A). Here is it also possible to select the option to hide your account (B) or 

hide your tariffs (C) and finally who will pay for Duties and Taxes (D). 
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7) At ‘This Person Can Use My Account to Ship’ you can indicate at ‘Ship From’ and ‘Ship To’ 

which addresses are allowed for your contact to ship from and to. At both options you can 

select from the options ‘Any address’ or ‘A specific address only’. 

 
 

8) At ‘Shipment Restrictions’ it is possible to apply shipment restrictions for your contact. By 

selecting the option ‘Yes’ you can indicate the maximum package weight or maximum 

number of packages. Also restrict pickup address is possible here. 
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9) At ‘Authorization Message Details’ you can enter a message for your contact. This message 

will be sent to your contact by email along with the authorization. 

 

10) After filling in all the required information please click on ‘Agree and Send Authorization’ in 

order to save and sent the authorization to your contact. 

 

 


