
MyContracts!
Alles wat je moet weten over het toevoegen van een eigen 
verzendcontract van DHL en het verwerken van Verzenden via Bol orders.

Bekijk hand-out
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Wat is MyContracts?
Met MyContracts is het mogelijk om een eigen verzendcontract 

toe te voegen van DHL en Verzenden via Bol orders te 

verwerken. Zo kun je verzenden tegen jouw eigen voorwaarden 

en gebruik maken van alles wat ons platform te bieden heeft.

Om gebruik te kunnen maken van MyContracts, sluit je 

een abonnement af voor € 25,- per maand. De eerste 250 

verzendlabels die je per maand aanmaakt via MyContracts 

zijn gratis. Maak je meer verzendlabels aan, dan betaal je een 

vergoeding per verzendlabel. Probeer MyContracts gratis uit 

voor 14 dagen en ontdek zelf het gemak. 

Overzichtelijk werken vanuit één platform.
Het schakelen tussen meerdere platformen is 
niet meer nodig. Verstuur al jouw bestellingen 
eenvoudig vanuit één platform.

De voordelen.

Verwerk Verzenden via Bol orders. 
Haal jouw Bol.com verzendlabels op via ons 
platform en verwerk jouw zendingen vanuit 
één plek.

Voeg een eigen verzendcontract toe.
Verstuur met jouw eigen verzendcontract van 
DHL via MyParcel. Zo verzend je via jouw 
eigen voorwaarden!

Hoe activeer ik MyContracts?
MyContracts kun je 14 dagen gratis uitproberen. Hierna wordt 

de functionaliteit automatisch verlengd. MyContracts heeft 

geen opzegtermijn. Als je de functionaliteit wilt stoppen, dan 

kan dat per het einde van de lopende maand. MyContracts stel 

je eenvoudig in:

1.     Login in jouw MyParcel account.

2.      Ga naar je ‘Accountinstellingen’ 

en navigeer naar ‘MyContracts’.

3.     Klik op ‘Start gratis proefperiode’.
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Houd hier rekening mee.
• De kosten voor MyContracts worden elke 1e van de maand in rekening gebracht op de door jou aangegeven shop. De kosten 

van de verzendlabels (bij meer dan 250 per maand) worden gefactureerd op de factuur van de desbetreffende shop.

• Het is mogelijk om een eigen verzendcontract in te laden van DHL For You, DHL Parcel Connect en DHL Europlus. Ook retouren 

zijn mogelijk.

• MyContracts is alleen beschikbaar als jouw webshop op achteraf betalen staat (op factuur of automatische incasso). Als je 

gebruik maakt van vooraf betalen, dan kun je dus geen gebruik maken van het abonnement. We raden je in dat geval dus aan 

om de betaalmethode van je webshop te wijzigen.

Tarieven.
Met MyContracts krijg je de eerste 250 verzendlabels 

per maand gratis. Hierna betaal je een vergoeding per 

verzendlabel. De hoogte van de vergoeding per verzendlabel 

is afhankelijk van de staffel waarin je valt. Hieronder vind je de 

staffels  

Aantal pakketten Tarief

0 - 250 Gratis

251 - 1000 € 0,10 per zending

1.001 - 2.500 € 0,08 per zending

2.501 - 5.000 € 0,06 per zending

5.000 + € 0,05 per zending

Eigen verzendcontract toevoegen.
Je kunt eenvoudig jouw eigen verzendcontract van DHL 

toevoegen. Dit doe je als volgt:

1.     Ga naar je ‘Accountinstellingen’ en  

navigeer naar ‘MyContracts’.

 

2.      Klik op het oranje plus-icoon.

3.     Activeer jouw verzendcontract en  

start met verzenden.

Wat is een eigen verzendcontract?
Een contract dat je direct via een vervoerder hebt afgesloten,  
bijvoorbeeld met DHL.

“
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Veelgestelde vragen.

Hoe werkt de gratis proefperiode van MyContracts?

Gaat de MyContracts proefperiode automatisch over in een abonnement?

Hoe worden de kosten berekend voor MyContracts (na de proefperiode)?

Waarom bieden jullie MyContracts aan?

Wat is Verzenden via Bol?

Wat is het verschil tussen het gratis en betaalde abonnement (MyContracts)?

Waarom kan ik MyContracts niet activeren?

Hoe wordt MyContracts gefactureerd?

Hoe werkt MyContracts en het factureren van de zendingen?

Op welke shop wordt MyContracts gefactureerd?

Hoe werkt het als ik meer dan 250 zendingen verstuur in een maand met MyContracts?

https://backoffice.myparcel.nl/support/kA167000000XlFOCA0#1
https://backoffice.myparcel.nl/support/kA167000000XlFcCAK#1
https://backoffice.myparcel.nl/support/kA167000000XlFhCAK#1
https://backoffice.myparcel.nl/support/kA167000000XlFrCAK#1
https://backoffice.myparcel.nl/support/kA167000000Xl5rCAC#1
https://backoffice.myparcel.nl/support/kA167000000XlFdCAK#1
https://backoffice.myparcel.nl/support/kA167000000XlG1CAK#1
https://backoffice.myparcel.nl/support/kA167000000XlFiCAK#1
https://backoffice.myparcel.nl/support/kA167000000XlFjCAK#1
https://backoffice.myparcel.nl/support/kA167000000XlG2CAK#1
https://backoffice.myparcel.nl/support/kA167000000XlGBCA0#1

