KOSTENBESPAREND, EFFICIËNTER EN GROENER MET

DHL PAPERLESS TRADE

Bespaar tijd en geld met het voorbereiden van uw douaneplichtige zending, beperk papierwerk en geef een positieve
bijdrage aan het milieu met DHL Paperless Trade. Met DHL's Paperless Trade service kunt u nu binnen uw online verzendapplicatie uw commerciële of pro forma factuur online versturen. Met deze gratis service van DHL Express hoeft u uw
commerciële of pro forma factuur niet meer te printen en fysiek bij de zending te voegen. Zo bespaart u kostbare tijd en printkosten. Bovendien bevordert de digitale verwerking van uw documenten een vlotte douaneafhandeling en een
snelle in-en uitklaring van uw zending.

DHL
PAPERLESS
TRADE
DHL Paperless Trade is beschikbaar voor uw douaneplichtige DHL Express zendingen - niet alleen voor Time
Definite maar ook voor DHL Economy Select. Paperless
Trade is geïntegreerd in onze verzendapplicaties: MyDHL+,
DHL Online Shipping, DHL XML Services en DHL Intraship.
U activeert eenmalig Paperless Trade. Vervolgens wordt
deze gratis service automatisch aangeboden tijdens het
opmaken van uw zendingen, wanneer beschikbaar voor de
betreffende bestemming. DHL Paperless Trade is beschikbaar in meer dan 150 landen wereldwijd.
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Paperless Trade is beschikbaar in MyDHL+ en MyDHL API.
Opstarten is erg eenvoudig!

MYDHL+
Bij het aanmaken van een douaneplichtige zending, krijgt u vanzelf de
mogelijkheid om te kiezen voor 'digitale douane-factuur' (wanneer
beschikbaar voor de betreffende bestemming).

MYDHL API
Neem contact op met ons Electronic Shipping Solutions team via
essnl@dhl.com om Paperless Trade en MYDHL API aan te vragen.
Heeft uw zending naast een factuur ook nog andere documenten nodig (zoals
bijvoorbeeld een EUR1-certificaat of T1/transitdocument)? Neem dan contact op

CONTACT / INFORMATIE
Heeft u vragen over DHL Paperless Trade of onze andere services?
Neem dan contact op met uw DHL contactpersoon. Wilt u direct gebruik
maken van DHL Paperless Trade? Neem dan contact op met ons
Electronic Shipping Solutions team via essnl@dhl.com.
Wij helpen u graag.

met uw DHL contactpersoon voor de mogelijkheden.
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