
Verzenden met 
DHL For You Vandaag.
Alles wat je moet weten over het versturen van pakketten 
en brievenbuspakjes met DHL For You Vandaag.

Bekijk hand-out
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Specificaties DHL.
Door de samenwerking tussen DHL en MyParcel kun je jouw klanten nóg snellere bezorging bieden met DHL For You Vandaag. 

Verlaat jouw cut-off tijd.

Geef klanten de mogelijkheid pakketten 
dezelfde dag te ontvangen.

Hiermee verhoog jij jouw conversie.

De voordelen.
DHL For You Vandaag.
Met DHL For You Vandaag kun je pakketten supersnel laten 

bezorgen bij jouw klant. Lever jij jouw pakketten op werkdagen 

voor 11.00 uur in bij een van de DHL CityHubs of voor 13.30 uur 

bij een van de DHL RegioHubs, dan worden ze dezelfde dag 

tussen 17.30 en 22.00 uur bezorgd. 

Op die manier kun je bestellingen van de avond ervoor of 

zelfs van die ochtend verzenden en hebben jouw klanten 

de producten supersnel in huis. Hiermee verhoog je jouw 

conversie en klanttevredenheid.

Verzendkosten via DHL For You Vandaag.
Het verzenden van een Pakket NL of brievenbuspakje via DHL For You Vandaag kost € 6,95 (incl. brandstof en GoGreen toeslag).

Transportverzekering.
Per 1 januari 2023 kun je jouw DHL-zendingen met extra 

zekerheid versturen middels een transportverzekering.

Inkoopwaarde Tarief

< € 500 € 2,95

€ 500 tot en met € 1.000 € 4,00

€ 1.000 tot en met € 5.000 0,9% van de te
verzekeren waarde

Gewichten en formaten.
Voor de hierboven genoemde tarieven geldt een maximaal 

formaat en gewicht. Hiernaast zie je de maximale formaten en 

gewichten per product.

Pakket Brievenbuspakje

Formaat 80 x 60 x 50 cm 38 x 26,5 x 3,2

Gewicht 23 kg 2 kg

* Inclusief brandstof- en GoGreen toeslag.

* Genoemde tarieven zijn exclusief btw
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Verzendopties DHL For You Vandaag.
DHL For You Vandaag pakketten kun je onder verschillende voorwaarden versturen, ook wel verzendopties genoemd. Met de 

verzendopties van DHL bied je extra zekerheid bij het versturen van jouw pakketten. Bekijk hieronder uit welke verzendopties je 

kunt kiezen. 

Opties Tarief

Handtekening 
voor ontvangst

De ontvanger zet eerst zijn of haar handtekening op de handterminal van de chauffeur. 
Hiermee weet je precies wie het pakket in ontvangst heeft genomen én wanneer.

€ 1,10

Niet bij buren Jouw pakket wordt niet aan de buren aangeboden als de ontvanger niet thuis is. 
Wanneer het pakket na een mislukte bezorgpoging niet in ontvangst is genomen, 
wordt het pakket de volgende dag opnieuw aangeboden.

€ 1,10

Leeftijdscheck De bezorger controleert door middel van de legitimatie of degene waar de zending 
aan overhandigd wordt 18 jaar of ouder is. 

€ 3,40

Afzender  
verbergen op 
verzendlabel

De naam van de verzender wordt niet op het verzendlabel geplaatst. De adresgegevens 
van de afzender zijn wél zichtbaar.

Gratis

Transport-
verzekering

< € 500 
€ 500 tot en met € 1.000
€ 1.000 tot en met € 5.000

€ 2,95
€ 4,00
0,9% van 
de te 
verzekeren 
waarde

Mogelijke toeslagen DHL For You Vandaag
Het is mogelijk dat er een toeslag wordt berekend op een DHL For You Vandaag zending als deze niet goed verwerkt kan worden 

in het verzendproces. Er zijn een aantal soorten toeslagen mogelijk:

Specificaties Toeslag

Handmatige verwerking Een pakket dat door aard, vorm of verpakking handmatig verwerkt
moet worden.

€ 7,95

Niet afgeleverd pakket Als het pakket niet bezorgd kan worden of niet afgehaald is op het DHL 
ServicePoint, wordt het pakket retour afzender gestuurd.

€ 1,50 
+ verzendtarief

Nieuw adreslabel Als het adreslabel een fout bevat, print DHL een nieuw label. € 4,25
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DHL For You Vandaag zendingen in jouw zendingenoverzicht herkennen.
Een DHL Vandaag zending wordt in jouw persoonlijke zendingenoverzicht weergegeven met het DHL-logo. 

Haalservice.
Wil je gebruik maken van een haalservice?

Neem dan contact met ons op, dan zetten wij een aanvraag voor je uit bij DHL For You Vandaag.

Ontdek het gemak van 
DHL For You Vandaag. 
Download de infographic.

Download

Bezorgtijden en -pogingen.
Is jouw klant niet thuis op het moment van bezorging? Dan wordt het pakket op één van de volgende manieren aangeboden:

1. Past het pakket door de brievenbus? Dan stopt de bezorger het pakket in de brievenbus.

2. Past het pakket niet door de brievenbus? Dan probeert de bezorger het pakket bij de buren af te leveren.

3. Lukt dit niet, dan wordt het pakket de volgende dag (overdag) opnieuw aangeboden aan jouw klant.

DHL-afleverlocaties.
Je levert je pakketten en/of brievenbuspakjes op werkdagen 

in bij één van de DHL-RegioHubs (voor 13:30 uur) of één van 

de DHL CityHubs (voor 11:00 uur). Bij het aanmaken van een 

zending kun je zelf een locatie kiezen om jouw pakketten af 

te leveren. Standaard hebben we de dichtstbijzijnde locatie 

alvast voor jou geselecteerd. Bekijk alle DHL-afleverlocaties 

op onze Locatiewijzer. 

https://backoffice.myparcel.nl/contact
https://www.myparcel.nl/app/uploads/myparcel-infographic-dhl-for-you-vandaag-nl.pdf
https://backoffice.myparcel.nl/shipments/retail-overview
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Veelgestelde vragen.

Hoe lever ik mijn pakketten aan voor DHL For You Vandaag?

Er is geen locatie bij mij in de buurt om de pakketten in te leveren?

Waarom zijn er maar zo weinig DHL For You Vandaag Drop off locaties? 

Wat zijn de maximale afmetingen en gewicht voor een DHL For You Vandaag zending?

Hoe laat wordt een DHL For You Vandaag pakket bezorgd?

Kan ik met DHL For You Vandaag pakketten overdag laten bezorgen?

Is mijn DHL For You Vandaag pakket verzekerd?

Met welke toeslagen kan ik bij DHL For You Vandaag te maken krijgen?

Wat gebeurt er met het DHL For You Vandaag pakket als de ontvanger niet thuis is?

Hoe maak ik een zending aan met DHL For You Vandaag als vervoerder?

https://backoffice.myparcel.nl/support/kA167000000c1xXCAQ#1
https://backoffice.myparcel.nl/support/kA167000000c1xcCAA#1
https://backoffice.myparcel.nl/support/kA167000000c1xhCAA#1
https://backoffice.myparcel.nl/support/kA167000000c1xmCAA#1
https://backoffice.myparcel.nl/support/kA167000000c1xrCAA#1
https://backoffice.myparcel.nl/support/kA167000000c1yQCAQ#1
https://backoffice.myparcel.nl/support/kA167000000c1yVCAQ#1
https://backoffice.myparcel.nl/support/kA167000000c1yMCAQ#1
https://backoffice.myparcel.nl/support/kA167000000c1yaCAA#1

