MAKKELIJK EEN
PAKKET VERSTUREN
DHL is altijd dichtbij voor jou. Verstuur makkelijk en snel je pakket
binnen Nederland of wereldwijd. Je kiest voor STANDAARD of SNEL
en verstuurt altijd voor een aantrekkelijke prijs al vanaf € 5,-.

STANDAARD

SNEL

Bereid je pakket makkelijk online voor of bij jouw DHL
Parcelshop. Je verstuurt al een pakket tot 10 kg vanaf
€ 5,- naar een DHL Parcelshop in Nederland.

Snel je waardevolle pakketten en documenten versturen
is heel makkelijk. Een pakket is binnen 1-5 werkdagen op
de plaats van bestemming, waar ook ter wereld.
Snel, al vanaf € 19,50.

NEDERLAND

EUROPA

WERELD

NEDERLAND

EUROPA

WERELD

1 werkdag
vanaf € 5,-

5-10 werkdagen*
vanaf € 10,-

9-18 werkdagen*
vanaf € 24,-

1 werkdag vóór 12u
vanaf € 19,50

1-2 werkdagen*
vanaf € 29,-

1-5 werkdagen*
vanaf € 36,-

Voorbereiden
Bereid je pakket voor via dhlparcel.nl en betaal hier veilig met iDeal voor
je pakketlabel. Of bereid je pakket met bestemming Nederland voor bij
jouw DHL Parcelshop (+ € 1,-).

Voorbereiden
Snel een pakket voorbereiden kan altijd zoals jij het wil: telefonisch
(088 - 0552 000) of online via dhlexpress.nl. Of bereid je pakket voor bij
een DHL Parcelshop**, al vanaf € 19,50 inclusief gratis DHL-verpakking.

Afgeven
Een DHL Parcelshop of DHL Parcelstation is altijd dichtbij om je pakket
af te geven wanneer je wilt. Geef je jouw pakket op een werkdag vóór
16.00 uur af, dan bezorgen wij het in de meeste gevallen de volgende
dag in Nederland.

Afgeven
Geef je pakket af bij een DHL Parcelshop**. Of bereid je pakket telefonisch
of online voor en geef het thuis mee aan de koerier. Wij bezorgen je
pakket binnen 1-5 dagen op elke bestemming, waar ook ter wereld.
En altijd rechtstreeks bij de ontvanger, met handtekening voor ontvangst.

Pakket volgen
Zodra je pakket door ons is gescand, volg je het makkelijk online met
track & trace via dhlparcel.nl

Pakket volgen
Zodra je pakket door ons is gescand, volg je het makkelijk online met
track & trace via dhlexpress.nl

Makkelijk STANDAARD versturen**:
meerdere pakketten tegelijk online voorbereiden
voorbereiden bij een DHL Parcelshop (+ € 1,-)
bezorging bij een DHL Parcelshop of DHL Parcelstation
bezorging bij een ontvanger thuis (+ € 0,75)
niet bij de buren bezorgen (+ € 0,50)
extra zeker (+ € 1,50)
extra zwaar tot 20 kg via dhlparcel.nl (+ € 3,-)

Makkelijk SNEL versturen:
snelle bezorging waar ook ter wereld
	online, telefonisch of bij een DHL Parcelshop** voorbereiden
hulp bij douaneplichtige pakketten op een DHL Parcelshop**
makkelijk online volgen met track & trace
bezorging altijd met handtekening van de ontvanger

Een pakket is max. 80 x 50 x 35 (l x b x h) 10 kg. Alle prijzen zijn incl. 21% btw.
*Aantal dagen van bezorging hangt af van het land van bestemming.
** Deze extra services zijn speciaal voor pakketten binnen de Benelux.

Alle prijzen zijn incl. 21% btw waar van toepassing.
*Aantal dagen van bezorging hangt af van het land van bestemming.
** Een compleet en actueel overzicht van de geselecteerde DHL Parcelshops voor ‘SNEL’ vind je op dhlexpress.nl

DHL PARCELSHOP
ALTIJD DICHTBIJ
Online vind je altijd een dichtstbijzijnde DHL Parcelshop
voor jouw pakket:

STANDAARD
dhlparcel.nl

SNEL
dhlexpress.nl
088 - 0552 000

Jouw DHL Parcelshop:

DHL – Excellence. Simply delivered.

