
De perfecte verpakking 
voor jouw product.
Alles wat je moet weten over het bestellen 
van (gepersonaliseerde) verpakkingen en 
tape in de MyParcel webshop.

Bekijk hand-out
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Het kiezen van de juiste verpakkingsmaterialen kan best lastig zijn. Zo moet je rekening houden met het formaat, gewicht 
en de waarde van jouw producten. Hieronder vind je een overzicht van al onze verpakkingen, opvulmaterialen en tape.

Brievenbusdoos. 
Via onze webshop kun je kiezen uit twee soorten brievenbusdozen, met bovenklep en 

zijklep. Beide varianten zijn beschikbaar in meerdere kleuren en gemaakt van gerecycled 

E-golf karton. Dit is een nieuw soort karton dat bestaat uit 300 golven per meter en een 

dikte heeft van 1,2 mm. Ook hebben we brievenbusdoosjes met plak en sluitstrip, hierdoor 

kan je extra makkelijk/ super snel inpakken en heb je geen tape of sluitzegels nodig.

Eenvoudig 
en snel verpakken.

  Duurzame keuze
  Makkelijk om te vouwen
   Gemakkelijk door de  

brievenbus bezorgd.

De voordelen.

Shop alle brievenbusdozen

Witte brievenbusdoos 
(met bovenklep) A4+

Wit brievenbusdoosje 
(met plak- en 

scheurstrip) A4+
Bruine brievenbusdoos 

(met bovenklep) A4+
Witte brievenbusdoos 
(met bovenklep) A5+

Envelobox.
De envelobox is een combinatie van een verzendzak en brievenbusdoos en handig 

voor het inpakken van kleine items, zoals boeken of gadgets. De onderkant van de 

envelobox kun je uitvouwen, waardoor deze zich aanpast aan het formaat van jouw 

producten. De envelobox is voorzien van een plakstrip, waardoor je deze eenvoudig 

kunt sluiten. De envelobox is gemaakt van 450 grams massief karton.

  Duurzame keuze
  Met plak- en scheurstrip
  Makkelijk uitvouwbaar

De voordelen.

Shop alle enveloboxen

Envelobox Wit 
(35 x 25 x 3 cm)

Envelobox bruin 
(25,5 x 18,5 x 3,0 cm)

Envelobox bruin
(38 x 26 x 3 cm)

Envelobox wit 
(38 x 26 x 3 cm)

https://www.myparcel.nl/webshop/categorie/brievenbusdozen/
https://www.myparcel.nl/webshop/product/witte-brievenbusdoos-met-bovenklep-a4-2/
https://www.myparcel.nl/webshop/product/witte-brievenbusdoos-met-bovenklep-a4-2/
https://www.myparcel.nl/webshop/product/witte-brievenbusdoos-met-bovenklep-a4-2/
https://www.myparcel.nl/webshop/product/wit-brievenbusdoosje-met-plak-en-scheurstrip-a4/
https://www.myparcel.nl/webshop/product/bruine-brievenbusdoos-met-bovenklep-a4-2/
https://www.myparcel.nl/webshop/product/witte-brievenbusdoos-met-bovenklep-a4-2/
https://www.myparcel.nl/webshop/product/witte-brievenbusdoos-met-bovenklep-a4-2/
https://www.myparcel.nl/webshop/product/witte-brievenbusdoos-met-bovenklep-a5/
https://www.myparcel.nl/webshop/?_sf_s=envelobox
https://www.myparcel.nl/webshop/product/envelobox-350-x-250-x-30-mm-wit-myparcel/
https://www.myparcel.nl/webshop/product/envelobox-255-x-185-x-30-mm-bruin-myparcel/
https://www.myparcel.nl/webshop/product/envelobox-380-x-260-x-30-mm-bruin-myparcel/
https://www.myparcel.nl/webshop/product/envelobox-380-x-260-x-30-mm-wit-myparcel/
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Verzendzak S 
(30 x 37 cm)

Boekverpakking 
(21,7 x 15,5 x 6 cm)

Boekverpakking. 
Speciaal voor het versturen van boeken zijn er boekverpakkingen 

beschikbaar. Boekverpakkingen hebben een maximale hoogte van 6 cm en 

extra stootranden om jouw producten goed te beschermen. De verpakking 

bevat een plak- en scheurstrip en is gemaakt van gerecycled B-golf karton. Dit 

karton heeft een dikte van ± 3,0 mm. 

  Duurzame keuze
  Met hoek- en randbescherming
  Inclusief zelfklevende sluiting

De voordelen.

Shop alle boekverpakkingen

Verzendzak.
Een verzendzak is ideaal voor het versturen van kleding. De verpakking is 

beschikbaar in meerdere formaten en bevat een handige plakstrip, waardoor je een 

bestelling snel kunt inpakken. Mocht jouw klant de bestelling willen retourneren, dan 

kan dit eenvoudig met behulp van de tweede beschikbare plakstrip. De verzendzak 

- ook wel Do Good Bag genoemd - is ideaal voor het compact verpakken van jouw 

producten en gemaakt van gerecycled kraftpapier. Dit maakt deze verpakking een 

duurzame keuze.

  Duurzame keuze
  Met plak en- scheurstrip
   Van stevig gerecycled 

kraftpapier

De voordelen.

Shop alle verzendzakken

Boekverpakking  
(14,7 x 12,6 x 5,5 cm)

Boekverpakking  
(33 x 27 x 8 cm)

Boekverpakking 
(27 x 19 x 8 cm)

Do Good Bag S
(30 x 20 x 5 cm)

Do Good Bag M
(35 x 25 x 5 cm)

Verzendzak M
(34 x 42 cm)

https://www.myparcel.nl/webshop/product/verzendzak-s-30-x-37-cm/
https://www.myparcel.nl/webshop/product/boekverpakking-met-plak-en-scheurstrip-217-x-155-x-6-cm-enkelgolf-karton-bruin/
https://www.myparcel.nl/webshop/categorie/boekverpakkingen/
https://www.myparcel.nl/webshop/categorie/verzendzakken/
https://www.myparcel.nl/webshop/product/boekverpakking-met-plak-en-scheurstrip-147-x-126-x-55-cm-enkelgolf-karton-bruin/
https://www.myparcel.nl/webshop/product/boekverpakking-met-plak-en-scheurstrip-33-x-27-x-8-cm/
https://www.myparcel.nl/webshop/product/boekverpakking-met-plak-en-scheurstrip-27-x-19-x-8-cm-enkelgolf-karton-bruin/
https://www.myparcel.nl/webshop/product/papieren-verzendzak-20-x-30-x-5-cm/
https://www.myparcel.nl/webshop/product/papieren-verzendzak-35-x-35-x-5-cm/
https://www.myparcel.nl/webshop/product/verzendzak-m-34-x-42-cm/
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Enkelgolf verzenddoos. 
De enkelgolf verzenddoos is ideaal voor het versturen van 

producten tot 10 kg, zoals speelgoed of schoenen. Er zijn 

meerdere formaten en kleuren verkrijgbaar. De enkelgolf 

verzenddoos is gemaakt van gerecycled B-golf karton. Dit type 

karton heeft een dikte van ± 3,0 mm. 

  Verkrijgbaar in veel verschillende formaten
  Makkelijk om te vouwen
  Ideaal voor producten tot 10 kg

De voordelen.

Shop alle enkelgolf verzenddozen

Enkelgolf verzenddoos 
(30,5 x 21,5 x 15 cm)

Dubbelgolf verzenddoos.
Een dubbelgolf verzenddoos is perfect voor het versturen van zware en kwetsbare 

producten, zoals aardewerk of woonaccessoires. De verzenddoos is gemaakt 

van gerecycled BC-golf karton en heeft een dikte van ± 7 mm. De dubbelgolf 

verzenddoos is verkrijgbaar in meerdere formaten.

  Duurzame keuze
  Ideaal voor zware producten
  Makkelijk om te vouwen

De voordelen.

Shop alle dubbelgolf verzenddozen 

Dubbelgolf verzenddoos 
(59,1 x 39,1 x 28 cm)

Enkelgolf verzenddoos 
(15 x 15 x 12 cm)

Enkelgolf verzenddoos 
(16,5 x 15 x 13 cm)

Enkelgolf verzenddoos 
(22 x 20 x 15 cm)

Dubbelgolf verzenddoos 
(25 x 20 x 15 cm)

Dubbelgolf verzenddoos 
(40 x 30 x 20 cm)

Dubbelgolf verzenddoos 
(40 x 40 x 40 cm)

https://www.myparcel.nl/webshop/categorie/verzenddozen/enkelgolf-verzenddozen/
https://www.myparcel.nl/webshop/product/enkelgolf-verzenddoos-305-x-215-x-15-cm/
https://www.myparcel.nl/webshop/categorie/verzenddozen/dubbelgolf-verzenddozen/
https://www.myparcel.nl/webshop/product/dubbelgolf-verzenddoos-591-x-391-x-28-cm/
https://www.myparcel.nl/webshop/product/enkelgolf-verzenddoos-15-x-15-x-12-cm/
https://www.myparcel.nl/webshop/product/enkelgolf-verzenddoos-165-x-15-x-13-cm/
https://www.myparcel.nl/webshop/product/enkelgolf-verzenddoos-22-x-20-x-15-cm/
https://www.myparcel.nl/webshop/product/dubbelgolf-verzenddoos-25-x-20-x-15-cm/
https://www.myparcel.nl/webshop/product/dubbelgolf-verzenddoos-40-x-30-x-20-cm/
https://www.myparcel.nl/webshop/product/dubbelgolf-verzenddoos-40-x-40-x-40-cm/
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Autolock verzenddoos. 
Wil je een verpakking die gemakkelijk is in gebruik? Bekijk dan eens de 

autolock verzenddoos. De doos is voorzien van een handige plak- en 

scheurstrip en de bovenklep is voorzien van een Z-vouw. Dit is de manier 

waarop de doos in elkaar wordt gevouwen en dit zorgt voor meer stabiliteit. 

De autolock verzenddoos is gemaakt van gerecycled B-golf karton. Dit type 

karton heeft een dikte van ± 3,0 mm.

  Duurzame keuze
  Ideaal voor producten tot 10 kg
  Met plak- en scheurstrip

De voordelen.

Shop alle autolock verzenddozen

Retourdoos.
Verkoop je producten die een grote kans hebben om geretourneerd te worden? Dan is de retourdoos wellicht wat voor jou. De 

doos is voorzien van een zelfklevende plak- en scheurstrip. Mocht jouw klant de bestelling willen retourneren, dan kan hij of zij de 

verzenddoos hergebruiken en makkelijk sluiten door de tweede beschikbare plakstrip. De retourdoos is gemaakt van gerecycled 

B-golf karton. Dit type karton heeft een dikte van ± 3,0 mm. 

   Gemak voor de 
consument

  Ideaal voor retouren
   Met plak- en 

scheurstrip

De voordelen.

Shop alle retourdozen

Autolock verzenddoos 
(19,5 x 14,5 x 19 cm)

Autolock verzenddoos 
(21,3 x 15,3 x 10,9 cm)

Autolock verzenddoos 
(29,4 x 19,4 x 38,7 cm)

Autolock verzenddoos 
(39,4 x 29,4 x 28,7 cm)

Autolock retourdoos 
(18,4 x 14,9 x 12,7 cm)

Autolock retourdoos 
(38,9 x 32,4 x 16 cm)

Autolock retourdoos 
(38,9 x 32,4 x 32 cm)

https://www.myparcel.nl/webshop/categorie/verzenddozen/autolock-verzenddozen/
https://www.myparcel.nl/webshop/categorie/verzenddozen/retourdozen/
https://www.myparcel.nl/webshop/product/autolock-verzenddoos-195-x-145-x-19-cm/
https://www.myparcel.nl/webshop/product/autolock-verzenddoos-213-x-153-x-109-cm/
https://www.myparcel.nl/webshop/product/autolock-verzenddoos-294-x-194-x-387-cm/
https://www.myparcel.nl/webshop/product/autolock-verzenddoos-394-x-294-x-287-cm/
https://www.myparcel.nl/webshop/product/autolock-retourdoos-184-x-149-x-127cm/
https://www.myparcel.nl/webshop/product/autolock-retourdoos-389-x-324-x-16-cm/
https://www.myparcel.nl/webshop/product/autolock-retourdoos-389-x-324-x-32-cm/
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Stansdoos.
Een stansdoos is perfect voor het versturen van kleine en lichte producten tot 10 kg, zoals speelgoed of schoenen. De doos is 

beschikbaar in meerdere formaten en eenvoudig te sluiten door de handige, vouwbare bovenklep. Hierdoor heb je bijna geen tape 

nodig voor het sluiten van de verpakking. De stansdoos is gemaakt van B-golf karton. Dit type karton heeft een dikte van ± 3,0 mm. 

   Bespaar op 
inpakmaterialen

   Met eenvoudige 
sluitklep

   Makkelijk om te 
vouwen

De voordelen.

Shop alle stansdozen

Flesverpakkingen.
In onze webshop kun je kiezen uit verschillende flesverpakkingen. Zo kun je kiezen 

uit een luxe wijnkist - gemaakt van hout - of een verzenddoos voor één of meerdere 

wijn- of bierflessen. Alle flesverpakkingen zijn voorzien van een handig interieur om 

jouw flessen te beschermen. De doos is gemaakt van EB-golf karton en heeft een 

dikte van ± 4,5 mm.

  Ideaal voor wijn- of bierflessen
  Optimale bescherming
   Inclusief pulpinterieur of 

vakverdeling

De voordelen.

Shop alle flesverpakkingen

Witte stansdoos 
(A4)

 
Witte stansdoos 

(A4+)
Witte stansdoos 

(A5)

Verzenddoos voor 
1 wijnfles – liggend

Verzenddoos voor 
12 bierflessen

Verzenddoos voor 
6 flessen – Staand

Flesverpakking 
Magnum

https://www.myparcel.nl/webshop/categorie/verzenddozen/stansdozen/
https://www.myparcel.nl/webshop/categorie/flesverpakkingen/
https://www.myparcel.nl/webshop/product/witte-stansdoos-a4/
https://www.myparcel.nl/webshop/product/witte-stansdoos-a4-2/
https://www.myparcel.nl/webshop/product/witte-stansdoos-a5/
https://www.myparcel.nl/webshop/product/verzenddoos-voor-1-wijnfles-liggend/
https://www.myparcel.nl/webshop/product/verzenddoos-voor-12-bierflessen/
https://www.myparcel.nl/webshop/product/verzenddoos-voor-6-flessen-staand/
https://www.myparcel.nl/webshop/product/flesverpakking-magnum/
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Vierkante verzendkoker.
Verkoop je posters of ander drukwerk? Dan kun je jouw producten het beste 

versturen in een vierkante verzendkoker. Door de vierkante vorm voldoet de 

verpakking aan de eisen van de machinesortering en voorkom je onnodige 

toeslagen. De doos is voorzien van een handige plak- en scheurstrip en is 

beschikbaar in meerdere formaten. De verzendkoker is gemaakt van B-golf 

karton. Dit type karton heeft een dikte van ± 3,0 mm. 

  Beschermt drukwerk optimaal
  Inclusief plak- en scheurstrip
   Voldoet aan eisen 

machinesortering

De voordelen.

Shop alle verzendkokers

Vierkante koker 
(43 x 10,8 x 10,8 cm)

 
Vierkante koker 

(61 x 10,8 x 10,8 cm)
Vierkante koker 

(70,5 x 10,8 x 10,8 cm)
Vierkante koker 

(86 x 10,8 x 10,8 cm)

https://www.myparcel.nl/webshop/categorie/verzendkokers/
https://www.myparcel.nl/webshop/product/vierkante-koker-43-x-108-x-108-cm/
https://www.myparcel.nl/webshop/product/vierkante-koker-61-x-108-x-108-mm/
https://www.myparcel.nl/webshop/product/vierkante-koker-705-x-108-x-108-cm/
https://www.myparcel.nl/webshop/product/vierkante-koker-86-x-108-x-108-cm/
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Opvulmaterialen.

Houtwol.
Houtwol is gemaakt van hout. Door de luxe uitstraling is houtwol ideaal voor het opvullen van 

een wijnkist of cadeauverpakking. 

   Duurzame keuze

   Beschermt producten optimaal

   Ideaal voor houten wijnkisten
Shop houtwol

Kraftpapier.
Kraftpapier is een recyclebare papiersoort die biologisch afbreekbaar is. Het is stevig en ook 

te gebruiken als inpakpapier voor jouw producten.

   Duurzame keuze

   Biologische afbreekbaar

   Te gebruiken als inpakpapier
Shop kraftpapier

Luchtkussenfolie.
Luchtkussenfolie is ideaal voor het beschermen van kwetsbare producten. Het lichte gewicht 

van de folie zorgt er bovendien voor dat jouw zendingen zo licht mogelijk blijven.

   Licht van gewicht

   Voorkomt krassen

   Schokabsorberend
Shop luchtkussenfolie

Opvulchips.
Opvulchips zijn gemaakt van EPS (piepschuim) en perfect voor het beschermen van kwetsbare 

producten. De chips zijn door hun vorm en gewicht een ideale optie om alle soorten producten 

te beschermen en tegelijkertijd het totaalgewicht zo laag mogelijk te houden. We bieden ook 

een duurzame variant van opvulchips (Flo-pak Bio).

   Beschermd tegen schokken

   Houd producten op hun plaats

   Van gerecycled materiaal Shop opvulchips

https://www.myparcel.nl/webshop/categorie/opvulmateriaal/houtwol/
https://www.myparcel.nl/webshop/categorie/opvulmateriaal/kraftpapier/
https://www.myparcel.nl/webshop/categorie/opvulmateriaal/luchtkussenfolie/
https://www.myparcel.nl/webshop/categorie/opvulmateriaal/opvulchips/


T. 023 30 30 315      |     E. info@myparcel.nl     |     W. myparcel.nl     |     IBAN. NL48 ABNA 0447850539     |     KVK. Amsterdam 34 09 97 58     |     BTW. NL8045.33.258.801

Schuimfolie.
Schuimfolie is ideaal voor het beschermen van kwetsbare producten. Het lichte gewicht van 

de folie zorgt er bovendien voor dat jouw zendingen zo licht mogelijk blijven. Schuimfolie wordt 

geleverd per rol van 250 meter.

   Licht van gewicht

   Houd producten op hun plaats 

   Voorkomt krassen

Shop schuimfolie

Sizzle Pak.
Sizzle Pak is gemaakt van papier, gevouwen in zigzag vorm en gesneden in smalle stroken. 

Het opvulmateriaal beschermt kwetsbare producten en zorgt ervoor dat ze niet kunnen 

verschuiven tijdens het verzendproces.

   Duurzame keuze

   Houd producten op hun plaats

   Beschermd tegen schokken Shop sizzle pak

Vloeipapier.
Vloeipapier is een dunne papiersoort (17 grams) met een feestelijke uitstraling, verkrijgbaar in 

verschillende kleuren. Het is stevig en ook te gebruiken als inpakpapier voor jouw producten. 

Vloeipapier wordt geleverd per pak van 480 vellen. 

   Perfect voor cadeaus

   Feestelijke toevoeging

   Te gebruiken als inpakpapier
Shop vloeipapier

https://www.myparcel.nl/webshop/categorie/opvulmateriaal/schuimfolie/
https://www.myparcel.nl/webshop/categorie/opvulmateriaal/sizzle-pak/
https://www.myparcel.nl/webshop/categorie/opvulmateriaal/vloeipapier-opvulmateriaal/
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Tape.

PP-tape.
PP-tape - ook wel polypropyleen tape genoemd - wordt gezien als een relatief goedkope tape, 

die gemaakt is van plastic. De tape is geschikt voor het sluiten van pakketten tot maximaal 10 

kg en makkelijk om met de hand af te scheuren. 

   Goede hechting

   Transparant

   Voor dozen tot 10 kg
Shop PP-tape

PVC-tape.
PVC-tape is de populairste tape soort. De tape is geschikt voor het sluiten van pakketten tot 

maximaal 40 kg. De tape maakt bovendien nauwelijks geluid bij het afrollen. Het enige nadeel is 

dat de tape niet met de hand afgescheurd kan worden. Een tape dispenser is dus noodzakelijk.

   Goede hechting

   Transparant

   Voor dozen tot 40 kg
Shop PVC-tape

Duurzame tape.
Duurzame tape wordt gemaakt van gerecycled plastic of papier. De tape is geschikt voor het 

sluiten van pakketten tot maximaal 30 kg (afhankelijk van het materiaal). Het grote voordeel? 

De tape draagt bij aan jouw duurzame imago.

   Duurzame keuze

   Gemaakt van gerecycled plastic of papier.

   Voor dozen tot 30 kg Shop duurzame tape

https://www.myparcel.nl/webshop/product/tape-pp-acryl/
https://www.myparcel.nl/webshop/product/tape-dispenser-deluxe/
https://www.myparcel.nl/webshop/product/budget-tape-pvc/
https://www.myparcel.nl/webshop/categorie/duurzaam-verpakken/duurzaam-verpakkingsmateriaal/
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Een gepersonaliseerde verpakking bestellen.

Wil je graag een verzenddoos, tape of ander maatwerk bedrukken met jouw logo? Of een eigen tekst? Geen probleem! Via MyParcel 

bestel je eenvoudig gepersonaliseerde verzendproducten. 

Hoe werkt het?

1.       Neem contact met ons op.

We ontvangen graag jouw verzoek per mail (webshop@myparcel.nl). Vermeld in de mail onderstaande punten.

Kom je er niet uit? Neem dan contact met ons op! We helpen je graag.

• Het product dat je wil personaliseren.

• De gewenste aantallen*.

• Het ontwerp van de gewenste bedrukking (Dit hoeft niet het final design te zijn, maar aan de hand van jouw design kunnen 

we een offerte opstellen).

• Laat ons weten waar op de doos of tape jij het ontwerp wilt hebben.

• In welk formaat het ontwerp gedrukt moet worden.

• In welke kleur je het ontwerp gedrukt wilt hebben (zwart-wit of kleur).

2.    Ontvang een offerte.

Naar aanleiding van jouw mail gaat je accountmanager aan de slag met je verzoek. Indien er meer informatie nodig is, neemt hij 

of zij contact met jou op. Als alle informatie klopt, dan zullen we een offerte voor jou opstellen. De offerte ontvang je per mail. 

3.    Akkoord? Dan wordt jouw verpakking of tape gemaakt.

Als jij akkoord bent met de offerte, dan ontvangen wij graag het definitieve ontwerp. Het ontwerp wordt verwerkt in een digitale 

proefdruk die we naar jou sturen ter goedkeuring. Bij akkoord zullen jouw producten meteen in behandeling worden genomen. 

Jouw accountmanager zal je vervolgens informeren over de levertijd van de producten.

* Houd bij verzenddozen/ brievenbusdozen rekening met een minimale afname van +/- 2500 stuks en bij rollen tape +/- 40 rollen.

mailto:webshop@myparcel.nl

