
ONZE SERVICES

Hoe snel moet uw zending in Madrid, New York of Hong Kong zijn? Is het spoed of minder  
dringend? Wij hebben een breed aanbod aan services, u kiest de services die het beste bij u past. 
Al onze Express en Economy services omvatten deur-tot-deur aflevering, douane-inklaring en 
online tracking met bewijs van aflevering. Hoe kunnen wij ú helpen?
 

Express Services Economy Services Special Services

Snelle expreslevering, waar ook ter wereld. 
Keuze uit vóór het einde van de werkdag, vóór 
12:00 uur ‘s morgens of 9:00 uur ‘s morgens.

Betrouwbare en voordelige economy service voor 
uw minder dringende en zwaardere zendingen 
met aflevering binnen enkele werkdagen.

Same Day maatwerkoplossingen voor speciale 
spoedzendingen die extra snel of met speciale  
zorg moeten worden afgeleverd.

DHL Express Worldwide  
Maak gebruik van onze populairste Express ser-
vice. Bezorging van uw nationale en internationale 
expreszending voor een aflevering vóór het einde 
van de eerstmogelijke werkdag, overal ter wereld.

DHL Economy Select 
Een kostenbesparende wegtransportservice voor 
minder urgente zendingen van pakketten tot 70 kg  
en pallets tot 1.000 kg naar meer dan 30  
bestemmingen in Europa.

DHL Sprintline 
Spoedlevering, zonder tussenstop, van uw zending 
(van document tot volle truckladingen) op elk 
gewenste tijdstip in Nederland of in de rest  
van Europa.

 DHL Express 12:00 
Bezorging van uw nationale en internationale 
expreszending op de dag van aflevering gegaran-
deerd vóór 12:00 uur. Met geldteruggarantie.

DHL Import Economy Select 
Vanuit bijna alle Europese landen voordelig  
pakketten en pallets importeren met een balans 
tussen snelheid en kosten.

 DHL Jetline 
Spoedlevering van uw zending (van document tot 
meerdere pallets en vracht) via de eerstvolgende 
vlucht en/of trein met wereldwijde aflevering.

 DHL Express 9:00 
Bezorging van uw nationale en internationale 
expreszending op de dag van aflevering gegaran-
deerd vóór 9:00 uur. Met geldteruggarantie.  
(In VS levering vóór 10:30 uur ’s morgens)

 DHL Globalmail 
Handige en voordelige internationale postservice 
voor brieven en pakketten. Ideaal voor het 
versturen van lichtgewicht poststukken over de 
hele wereld tot maximaal 2 kg. (m.u.v. Nederland).

 DHL Secureline 
Persoonlijke begeleiding van uw zending 
(van document tot vracht) via vliegtuig 
of helikopter met wereldwijde aflevering.

DHL Import Services 
Kies uw gewenste importservice en wij halen uw 
zending op in het buitenland, zorgen voor douane-
afhandeling  en schieten importheffingen voor. 

DHL Industry Solutions 
Voor al uw specifieke afleverbehoeften in  
de high-tech, life science & healthcare,  
automotive en e-commerce & retail sectoren.

DHL EXPRESS

KIES UW EXPRESSSERVICE

DHL Express – Excellence. Simply delivered.



Regelmatig versturen met MyDHL+
MyDHL+ betekent optimaal verzendgemak: alle online verzend-

services met één wachtwoord in één tool. Via uw eigen dashboard 

kunt u sneller dan ooit importeren, exporteren, een pick-up  

boeken en uw zendingen online volgen. Van eenmanszaak tot 

wereldwijde onderneming, met MyDHL+ verzendt u precies  

zoals het beste bij u past. Vraag nu uw DHL account aan.

  Gepersonaliseerde tarieven voor alle zendingen

  Online adresboek voor regelmatig terugkerende zendingen

  Real-time tracking en bewijs van aflevering

  Paperless Trade: online uw douanedocumenten  

voorbereiden

Boek heel eenvoudig uw zending
Een zending boeken kan snel en gemakkelijk, u kiest wat voor u 

het meest handig is. In enkele muisklikken boekt, beheert en  

volgt u uw zendingen online. En als het nodig is, helpt onze  

klantenservice u graag!

Online uw zending boeken - zonder account
Verstuurt u af en toe een zending? Dat doet u eenvoudig online  

via dhlexpress.nl, zonder DHL accountnummer.

  Registratie is niet nodig, u kunt meteen uw zending boeken

 Scherpe online tarieven

 Betaal online met creditcard of iDEAL

 Duidelijk overzicht van alle beschikbare services
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 Meer informatie 
 
Neem voor meer informatie contact op met onze klantenservice  
via 088 - 0552 000 of kijk op dhlexpress.nl. Wij helpen u graag!

DHL Express – Excellence. Simply delivered.

 

Verzendbehoefte Express Services Economy Services Special Services

Soort zendingen Documenten, pakketten en pallets. Pakketten en pallets. Documenten, pakketten, pallets en vracht

Snelheid Tijdskritieke zendingen met aflevering 
vóór 9:00 uur, vóór 12:00 uur of vóór 
het einde van de werkdag.

Minder dringende en zwaardere 
zendingen binnen enkele dagen  
in Europa afgeleverd.

Spoedzendingen die niet tot morgen 
kunnen wachten of zendingen met 
speciale zorg.

Pick-up  Vandaag Vandaag  Vandaag, zo snel mogelijk na opdracht.

Top 5 
Extra services

Zaterdaglevering
DHL levert ook op zaterdag in 70 landen. 
Onze klantenservice informeert u graag.

GoGreen-klimaatneutraal versturen
CO2-neutraal verzenden, waarbij DHL  
de uitstoot compenseert.

Duties Taxes Paid
U betaalt de invoerrechten en  
BTW voor de ontvanger. 

Dangerous Goods
Vervoer van gevaarlijke stoffen  
door de lucht (IATA).

Transportverzekering
Wereldwijd goed verzekerd bij schade  
of verlies van uw waardevolle zending.

Remote Areas
Service voor afgelegen & moeilijk  
bereikbare gebieden.

GoGreen-klimaatneutraal versturen
CO2-neutraal verzenden, waarbij DHL  
de uitstoot compenseert.

ADR gevarengoederen
Vervoer van gevaarlijke stoffen  
over de weg (ADR).

Extra Zwaar/Extra Groot
Service voor extra zware of grote 
pakketten en pallets.

Transportverzekering
Wereldwijd goed verzekerd bij schade  
of verlies van uw waardevolle zending.

 Aflevering met identificatie 

Bezorging via vaste routes 
of extra stops

Persoonlijke aflevering (in hand)

Swap service

Bericht van aflevering

Zendingen importeren Express import services. De zending kan 
de volgende ochtend al bij u binnen zijn.

Economy Importzendingen binnen  
enkele dagen afgeleverd vóór het einde 
van de werkdag. 

Op aanvraag.

Zending boeken via dhlexpress.nl of via 088 - 0552 000 088 - 0552 000 088 - 0552 888 
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