
Vertrouwde kwaliteit 

Dankzij een intensieve samenwerking tussen DHL Express en 
SELEKTVRACHT, dé specialist in consumentenleveringen in 
Nederland, bieden wij u een uitstekende oplossing om zendingen 
te versturen naar particuliere klanten in Nederland. Uiteraard met 
dezelfde kwaliteit als u van DHL Express gewend bent.

Optimaal gemak

Uw DHL FOR YOU-zendingen worden tegelijkertijd met uw 
DHL EUROPLUS- of DHL EXPRESSER-zendingen opgehaald 
door onze DHL Express-chauffeur. En vervolgens de volgende 
dag* al bij de consument aangeboden door de SELEKTVRACHT-
koerier. Mocht uw klant onverhoopt niet thuis zijn dan wordt het 
pakket afgeleverd bij de buren. 

DHL Express is dé perfecte partner voor al uw zendingen naar zakelijke klanten. Voortaan verstuurt u  
ook eenvoudig uw pakketten naar consumenten in Nederland, waar en wanneer het uw klant het beste  
uitkomt. Thuis of op een DHL SERVICEPOINT, ’s middags of ’s avonds of zelfs op zaterdag! Optimale  
service en gemak voor u en uw klant. Dat is DHL FOR YOU.

U kunt er ook voor kiezen om uw zending af te laten leveren  
op één van de 750 DHL SERVICEPOINTS. Er is altijd wel een 
DHL SERVICEPOINT in de buurt van uw klant. Door de ruime 
openingstijden kan uw klant zijn pakket ophalen op een tijdstip 
en locatie die hem het beste past.

Heel eenvoudig

Het boeken van een DHL FOR YOU-zending doet u eenvoudig 
via DHL EasyShip of via uw eigen maatwerksysteem. En als uw 
zending onderweg is, dan kunt u deze gemakkelijk volgen via 
onze uitgebreide Track & Trace applicaties. Hiermee heeft u 
maximale controle over uw zendingen.

Dankzij het eenvoudige retourproces kan uw klant, indien 
nodig, gemakkelijk en snel de zending terugsturen: de 
SELEKTVRACHT-koerier komt de zending bij uw klant 
thuis afhalen.

 
DHL FOR YOU

CONSUmENTENLEVERINgEN bINNEN NEDERLaND
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Nieuw bij
DHL Express



Meer informatie

Wilt u meer informatie over DHL FOR YOU of onze andere services? 
Neem dan contact op met uw DHL Express-contactpersoon of onze 
klantenservice via 026 - 324 6700. Onze medewerkers helpen u graag.
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De voordelen van DHL FOR YOU

•  Eén betrouwbare partij voor zowel uw zakelijke als  
particuliere zendingen

• Al vanaf 10 pakketten per dag
•  Afhalen van uw DHL FOR YOU-pakketten tegelijk met uw 

DHL EUROPLUS- en DHL EXPRESSER-zendingen
•  Levering de volgende werkdag (dinsdag tot en met zaterdag)
•  Vier afleverpogingen (op achtereenvolgende dagen)
•  Afleveren bij de consument thuis of op een  

DHL SERVICEPOINT
•  Automatisch bericht aan de consument per sms of e-mail bij 

verzending aan een DHL SERVICEPOINT
•  Eenvoudig te boeken via onze handige verzendapplicatie 

DHL EasyShip of uw eigen maatwerksysteem
•  Gemakkelijk retourproces: wij halen af bij de consument thuis
•  Eenvoudig te integreren logistieke webservice in uw eigen 

webshop

Stem uw zendingen af op de wensen van uw klant

DHL FOR YOU biedt u naast de uitgebreide gratis standaard-
services een groot aantal aanvullende diensten. 
U kunt kiezen uit:
• Aanvullende verzekering
• Handtekening bij aflevering
• Zaterdagservice
• Niet afleveren bij de buren
• Directe avondservice
• Afleveren op een DHL SERVICEPOINT

Pakket
minimum afmetingen 15 x 11 x 3,5 cm (l x b x h)

maximum afmetingen max. 100 liter én max. 80 x 50 cm (l x b)

minimum gewicht per pakket 0,5 kg

maximum gewicht 15 kg

Een pakket groter dan de productspecificaties wordt geretourneerd. Hiervoor geldt een toeslag.
Eén pakket per zending (monocollo).
géén gevaarlijke stoffen.
Levering volgens algemene Vervoerscondities 2002 (aVC), laatste versie.

Productspecificaties


