
Aflevering vóór 12:00 uur ’s middags
Met DHL Express 12:00 kort uw levertijden drastisch in. Uw  
nationale en internationale expreszending wordt op de dag van 
aflevering gegarandeerd vóór 12:00 uur bezorgd in de belangrijkste 
grote en kleinere steden en zakencentra in meer dan 120 landen 
wereldwijd. Al uw zendingen worden de volgende werkdag vóór 
12:00 uur 's middags geleverd in Europa. In de rest van de wereld 
zijn uw zendingen na enkele werkdagen voor de middag bezorgd.

Vertrouw op de meest uitgebreide dekking
DHL Express heeft de meest uitgebreide dekking voor  
aflevering vóór de middag, waar ook ter wereld. DHL Express 
bedient meer bestemmingen in Europa, Afrika, het Midden 
Oosten, Amerika en Azië dan welke expresvervoerder ook. 

Levering vóór de middag is de nieuwe standaard in de zakenwereld. Het bespaart vooral tijd: 
uw ontvanger kan immers nog vóór de lunch met uw zending aan de slag. En dankzij onze late 
ophaaltijden kunt u niet alleen efficiënt werken maar ook nog eens vroeg leveren.  
Deadlines halen? DHL Express helpt u er graag bij.

Buiten de belangrijke zakencentra leveren we trouwens ook 
vóór 12:00 uur. Van Aken tot Zagreb of van Koeweit tot New 
York.  In onder andere Mumbai, Hong Kong, Singapore, Tokio, 
Shanghai en Houston leveren wij vóór 12:00 uur. We breiden 
ons netwerk continu uit om een toenemend aantal steden 
steeds vroeger te bereiken. Succes verzekerd dankzij onze lokale 
know-how en onze onovertroffen douane-ervaring. 

Geldteruggarantie
Kan DHL Express uw zending niet op het afgesproken tijdstip 
bezorgen? Dan kunt u aanspraak maken op onze geldterug- 
garantie. Daarnaast is er de mogelijkheid om met de aanvullende 
verzekering uw zendingen te verzekeren tegen de werkelijke 
waarde van de goederen.
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 Meer informatie 
 
Wilt u meer informatie over DHL Express 12:00 of onze andere services?  
Ga dan naar dhlexpress.nl of bel met onze klantenservice via  
088 - 0552 000. Onze medewerkers helpen u graag.

De voordelen van DHL Express 12:00  
  Wereldwijd betrouwbaar en efficiënt weg- en luchttransport 

via het eigen netwerk van DHL Express.
  Wij verzenden naar meer dan 220 landen wereldwijd  

inclusief afgelegen gebieden.
 Levering vóór 12:00 uur ’s middags.
 Voor documenten en pakketten.
  Snel toegang tot alle belangrijke zakencentra in Europa, Azië, 

het Midden-Oosten en de VS.
  Ook beschikbaar in gebieden buiten de belangrijkste mondi-

ale zakencentra.
 Gebruiksvriendelijke boekingsmogelijkheden.
 Inclusief standaard verzekering.
 Geldteruggarantie.
 Continu controle over uw zending met Track & Trace.
 Proactieve ontvangstbevestiging.
 Standaard elektronische facturatie (DHL MyBill).

Transittijden* 
 Vastgestelde transittijden wereldwijd.
  In Europa de volgende werkdag vóór 12:00 uur  

's middags. 
  Overige bestemmingen binnen enkele werkdagen  

vóór 12:00 uur ’s middags.

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 inter-
nationale zendingen. Stuk voor stuk diensten die het verzenden 
voor u nóg gemakkelijker maken.

GEWICHTEN EN AFMETINGEN

Maximum afmetingen per pakket 120 x 80 x 80 cm (l x b x h) 
Maximum gewicht per pakket 70 kg 

Maximum gewicht per zending 300 kg 
Volumegewicht berekening  200 kg/m3

Bij afwijkingen op bovengenoemde afmetingen worden toeslagen in rekening gebracht. Er zijn 
landen waar het maximum gewicht en de afmetingen kunnen afwijken van bovenstaande  
gegevens.

* Op http://dct.dhl.com vindt u de actuele transittijden en  
aflevermogelijkheden op postcodeniveau.
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