OPTIONAL SERVICES
DHL Express
Naam

Duties and Taxes Paid

Dedicated Pickup

Shipment Preparation

Beschrijving
DHL Express kan ervoor zorgen dat invoerrechten en belastingen die verschuldigd zijn in het bestemmingsland, bij de verzender of een derde partij in rekening
worden gebracht in plaats van dat deze in rekening worden gebracht bij de ontvanger. Een toeslag is van toepassingen wanneer de verzender verzoekt dat
invoerrechten, belastingen of andere wettelijke kosten worden voldaan vanuit een ander land dan het land van bestemming.
Wanneer uw bedrijf een speciaal toegewezen voertuig nodig heeft voor het ophalen van ongebruikelijke zendingen of voor een pick-up buiten de normale
openingstijden, kunnen wij dit voor u regelen.
Dit is een handige, snelle en betrouwbare service voor seizoensgebonden of onregelmatige zendingen waarvoor extra middelen nodig zijn voor de voorbereiding.
DHL beheert het hele proces van vrachtbriefvoorbereiding, inhoudselectie, etikettering en verpakking en verzendt vervolgens de zendingen naar de aangewezen
nationale of internationale adressen.

Saturday Delivery

Wij bieden aflevering op zaterdag in grote steden in meer dan 70 landen. Neem contact op met onze Klantenservice voor informatie over de mogelijkheden.

Shipment Insurance

Voor nog meer gemoedsrust kunt u bij DHL Express voor zendingen een verzekering afsluiten. Deze all risk-verzekering vergoedt de kostprijs om de schade te
herstellen of om het product te vervangen.

De berekende toeslag

Aanvullende Toeslagen

Per zending

18.00 EUR

Per zending

20.00 EUR per zending or
0.45 EUR per kg indien
hoger

Per shipment

20.00 EUR

Per zending

30.00 EUR

Per zending waarde

10.00 EUR or 1% van de
opgegeven waarde van de
zending indien deze hoger

4.00 EUR

Extended Liability

Als u waardevolle documenten verzendt, zoals paspoorten, visumaanvragen of wettelijke certificaten, kunt u de standaardaansprakelijkheid van DHL uitbreiden
met deze service. Het biedt dekking en compensatie in geval van verlies of schade.

Per zending

Direct Signature

Wanneer u vertrouwelijke documenten of kostbare goederen verzendt, kunt u DHL verzoeken om ervoor te zorgen dat alleen de ontvanger of diens
vertegenwoordiger tekent op het afleveradres. DHL zorgt er dan ook voor dat uw zending niet wordt doorgestuurd of op een alternatief adres wordt afgeleverd.

Per zending

5.00 EUR

Deze service is voor klanten die een betrouwbare methode nodig hebben om hun jaarlijkse koolstofemissies op zendingsniveau te berekenen en deze emissies
vervolgens te compenseren met goedgekeurde lieuprogramma’s. Het hele proces wordt jaarlijks geverifieerd door een onafhankelijke instantie die is geaccrediteerd
door de Société Générale de Surveillance (SGS). DHL kan ook rapporten leveren voor een schatting op hoog niveau of een gedetailleerde CO2-voetafdruk.

Per zending

0.10 EUR per zending or
0.10 EUR per kg indien
hoger
0.10 EUR per zending or
0.10 EUR per kg indien
hoger

Payable Packaging

Een perfecte levering, begint met de juiste verpakking en DHL Express biedt u een uitgebreid assortiment aan van hoogwaardige gratis DHL-verpakkingen. Bestellen
van verzendmaterialen doet u heel eenvoudig met onze vernieuwde online bestelapplicatie, Online Supplies Ordering. OSO is de web applicatie voor het bestellen
van verzendmaterialen van DHL Express. Snel en overzichtelijk, van bestelling tot en met levering.

Per artikel

3.00 EUR

Printed invoice

Deze service is voor klanten die een papieren factuur nodig hebben waarbij e-facturering de overeengekomen standaard is. Deze service biedt flexibiliteit voor een
andere factureringsmethode dan wat al is overeengekomen.

Per invoice

2.00 EUR

Change of Billing

Dit is van toepassing wanneer een klant een wijziging van gedefinieerde factuurgegevens op een reeds uitgegeven factuur aanvraagt en die zal resulteren in een
heruitgave van de factuur en, in geval van een accountwijziging, in de creditering van de oude account en debitering van de nieuwe.

Per factuur

30.00 EUR

Neutral Delivery

Deze dienst maakt het mogelijk om non-document zendingen te leveren, zonder dat de waarde van het product wordt gedeeld met of wordt blootgesteld aan de
ontvanger, aangezien de handelsfactuur vóór de levering wordt verwijderd.

Per zending

18.00 EUR
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