DHL FREIGHT EUROCONNECT
DE EENVOUDIGSTE VERBINDING NAAR EUROPA EN VERDER

De directe totaaloplossing voor groepage biedt u een naadloze, kostenbesparende deur-tot-deur service.
Ons standaard Less-Than-Truck-Load (LTL)-netwerkproduct voor groepage met palletten of zonder palletten is van
superieure kwaliteit en biedt zeer betrouwbare en kostenbesparende verbindingen van deur-tot-deur in heel Europa.

DHL Freight – Excellence. Simply delivered.
www.dhl.com/freighteuroconnect

STANDAARDDIENSTEN
Freight Eurapid • Freight Euroconnect
Railconnect • Freight Euroline • Railline
Customs Services

GEÏNTEGREERDE DIENSTEN
Freight Euronet • Lead Logistics Partner
Logistics Consulting • Customs Consulting
Door-To-More • Transport Related Warehousing

GESPECIALISEERDE DIENSTEN
Freight Coldchain • Freight Highvalue
Freight Special Transports • Food Logistics
Freight Home Delivery • Trade Fairs and Events

LAAT ONS VERVOER VOOR U WERKEN
ONGEËVENAARDE DEKKING

FLEXIBILITEIT

Europa en verder

Stel uw eigen servicepakket samen

DHL Freight Euroconnect ondersteunt de groei van uw bedrijf

Elke onderneming is uniek. Met een grote reeks extra diensten

met toegang tot een wereld van nieuwe markten. Ons eigen

en services kunnen we een pakket voor u samenstellen dat op

netwerk staat garant voor dienstverlening op een constant

maat is gemaakt voor uw specifieke wensen. Of het nu gaat

hoog niveau. Met vervoer door heel Europa, van Moskou

om een standaardlevering aan de deur of het afhandelen van

tot Madrid.

overmaatse, ongewone of gevaarlijke goederen lading:
wij kunnen het voor u regelen.

GEBRUIKSGEMAK
Boek uw zending en relax

BETROUWBAARHEID

Telefonisch of online, een zending boeken met DHL Freight

Grensoverschrijdende service

Euroconnect is kinderlijk eenvoudig. Geen zorgen meer over

Ongeacht de bestemming van uw lading, u kunt rekenen

extra bezorgpogingen of betaalinstructies. Wij nemen u alles

op onze hoogfrequente service, actief op meer dan 2000

uit handen.

internationale routes.

GEEN ZORGEN

DUURZAAMHEID

Transparantie van laden tot lossen

We nemen onze verantwoordelijkheid voor het milieu serieus.

Naast onze state-of the-art online traceersysteem en meldingen-

Daarom hebben we duidelijke doelen voor het verminderen

tool, bieden we ook Electronic Information of Delivery (IOD)

van CO2-uitstoot om vervoer over de weg duurzamer te

of Proof of Delivery (POD). Onvoorziene problemen met de

maken. We kunnen u zelfs een analyse leveren van de CO2-

vracht? Onze specialisten staan direct klaar om te helpen.

uitstoot van uw zending. Desgewenst geven we daarbij
adviezen om de uitstoot te minimaliseren.

DHL FREIGHT EUROCONNECT IN EEN OOGOPSLAG
nn

Focus op groepage transporten
tot 2.500 kg

nn

Aansprakelijkheid volgens
CMR condities

nn

Max. gewicht per item: 1.500 kg

nn

nn

Max. afmetingen per item:
240 cm (L) x 220 cm (B) x
220 cm (H)

Factuur naar derde partij
(op verzoek)

nn

Cross trade (op verzoek)

nn

Laadklepleveringen (op verzoek)

nn

Afwijkende afmetingen
zijn mogelijk bij leveringen
met laadklep

Standaardkenmerken:
nn

Dagelijks transport tussen grote
Europese zakelijke centra

nn

Online traceren met
statusupdates onderweg
en afleverdetails

nn

Makkelijk boeken met
e-booking tools

Neem voor meer informatie contact op met
freightservices@dhl.com
of ga naar DHL Freight
www.dhl.com/freighteuroconnect
* Met uitzondering van bepaalde ADR-klassen, zie dhl.com

Extra beschikbare diensten
(tegen vergoeding):
nn

Vrachtverzekering

nn

POD (Proof of Delivery) op papier

nn

Inklaring bij de douane (alleen
toepasselijk ingeval van DAPDelivered at Place)

nn

Import-, export- en
transitformaliteiten

nn

Gevaarlijke stoffenvervoer *

DHL Freight
Godesberger Allee 102-104
53175 Bonn
Duitsland

nn

Rapportage op maat

nn

Vrachtvervoer buiten de
standaardafmetingen en
-gewichten.

nn

COD (Cash on Delivery) en DAD
(Delivery against Documents) in
geselecteerde landen.

nn

Europallet omwisseling

nn

CO2-meting met geprinte
rapportage

nn

B2C op verzoek en
na bevestiging

