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Voorwoord  

Flexibiliteit staat zowel bij DPD als bij haar opdrachtgevers voorop. Om die reden heeft DPD deze Manual ontwikkeld, waarin 

de processen staan van alle logistieke oplossingen die zij aanbiedt. Binnen deze processen zijn tal van combinaties mogelijk, 

waarmee u als Opdrachtgever exact dat product krijgt dat u wenst. In geval van strijdigheid tussen de inhoud van de DPD 

Manual en de Algemene Voorwaarden van DPD zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. Dit geldt alleen niet in het 

geval van DPD Luchtvervoer. De regels die daarover in de DPD Manual zijn opgenomen prevaleren boven de Algemene 

Voorwaarden op die punten waar zij daarvan afwijken. 
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DEEL A. BEGRIPPEN 
 

De logistiek maakt gebruik van een groot aantal begrippen die in de ‘buitenwereld’ minder of niet bekend zijn. Om die reden 

verklaren wij hieronder alle begrippen die in de DPD Manual worden gebruikt. Om duidelijk te maken dat het gaat om een 

gedefinieerd begrip, wordt de eerste letter van elk onderstaand begrip in de DPD Manual met een hoofdletter geschreven.  

 

1. – Wat betekenen al die logistieke begrippen? 

 

1.1 ADR: de meest recente versie van het Verdrag voor het internationale vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg en 

de richtlijnen van de Publicatiereeks Gevaarlijke stoffen, inclusief daaraan gerelateerde regelgeving. Het ADR is in 

voorkomende gevallen dwingendrechtelijk van toepassing op alle vervoerovereenkomsten die DPD ten behoeve van 

de Opdrachtgever met de Vervoerder sluit.  

1.2 Afleverbewijs: iedere uiting van de Geadresseerde of een vertegenwoordiger daarvan, waaruit blijkt dat hij het Pakket 

heeft ontvangen. Hieronder valt in ieder geval een door de Geadresseerde ter ontvangst geplaatste analoge of digitale 

handtekening als bedoeld in art. 3:15a BW alsmede een geaccepteerde Quick Response (QR) code, pincode of 

schriftelijke toestemming van de Geadresseerde om het Pakket op een bepaalde locatie achter te laten. 

1.3 Gelimiteerde hoeveelheden gevaarlijke stoffen (ook bekend als ‘Limited Quantities’): het vervoer van gevaarlijke stoffen 

in gelimiteerde hoeveelheden op grond van het ADR. 

1.4 Broker: een Opdrachtgever die op grond van een logistieke overeenkomst met een derde beschikt over Pakketten en 

Dienstverlening afneemt teneinde aan zijn verplichtingen tegenover die derde te voldoen. 

1.5 Chemische stof: elke stof die valt onder de werkingsfeer van de meest recente versie van de Stoffenrichtlijn (op dit 

moment Richtlijn 92/32/EEG), de Europese REACH verordening 1907/2006 en de verordening betreffende de in- en 

uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen (Verordening 689/2008 EG). 

1.6 C.O.D. (Cash On Delivery): het door een Vervoerder laten bezorgen van een Pakket tegen betaling door de 

Geadresseerde van het aan de Opdrachtgever verschuldigde bedrag aan de Vervoerder. 

1.7 CMR: het Verdrag van 1956 betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg. Het 

CMR is dwingendrechtelijk van toepassing op alle grensoverschrijdende vervoerovereenkomsten die DPD ten behoeve 

van de Opdrachtgever met de Vervoerder sluit. 

1.8 Dienstverlening: alle werkzaamheden van de Expediteur in verband met de Expeditie, de organisatie daarvan en het 

verrichten van opslag- en overslagwerkzaamheden.  

1.9 Document: elk Vervoersdocument of elektronisch equivalent daarvan en elk ander document, al dan niet elektronisch, 

dat benodigd is voor de uitvoering van de Overeenkomst door DPD. 

1.10 DPD: DPD (Nederland) B.V., gevestigd te Best (5684 PK) aan de Tormentil 10, Nederland, geregistreerd in het 

handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken onder nummer 09118128. 

1.11 DPD ParcelShop: locaties die zijn ingericht als verzendpunt en/of bezorgpunt van Pakketten. 

1.12 Expeditie: het ten behoeve van de Opdrachtgever met Vervoerders sluiten van vervoerovereenkomsten ter zake 

Pakketten er dan wel het te haren behoeve maken van een beding in een of meer zodanige vervoerovereenkomsten.. 

1.13 Geadresseerde: de (rechts)persoon aan wie de Pakketten door de Vervoerder dienen te worden afgeleverd. 

1.14 Geodata: (vroeger MPSEXP data) een digitaal bestand dat (onder meer) NAW-gegevens van de Geadresseerde en de 

Opties bevat. 

1.15 Inkoopwaarde: de (factuur)waarde van het Pakket toen het in het (economisch) bezit van de Opdrachtgever kwam. 
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1.16 Opdrachtgever: de wederpartij van DPD bij de overeenkomst tot Dienstverlening. 

1.17 Pakket: het omhulsel met inhoud dat door de Opdrachtgever aan DPD ter beschikking wordt gesteld. 

1.18 Pakketlabel: het label met instructies dat aan het Pakket moet worden bevestigd. 

1.19 Software: alle software (modules) in gebruik bij DPD, waaronder begrepen myDPD/DelisPrint, Geodata en toekomstige 

updates, wijzigingen, bug fixes (foutverwijdering) en patches (reparatiesoftware) die op dergelijke software (modules) 

van toepassing zijn. Op sommige plekken in de DPD Manual wordt gedoeld op een specifiek onderdeel van de 

voormelde software. 

1.20 Transittijd: de tijd die verstrijkt tussen ter beschikking stelling van een Pakket aan de Vervoerder en aflevering aan de 

Geadresseerde. 

1.21 Vervoerder: elke (rechts)persoon, die in opdracht van DPD Pakketten vervoert. 

1.22 Vervoersdocument: de (lucht)vrachtbrief, verzendlijst, CMR-lijst, of het Pakketlabel waarmee de Vervoerder ontvangst 

van een Pakket aanvaardt en zich verplicht tot aflevering daarvan. 

1.23 Wettelijke bepalingen: elk verdrag, conventie, regeling, wet, overheidsmaatregel of (andere) voorschrift afkomstig van 

een internationale, nationale of lokale overheid, dat van toepassing is op de Dienstverlening. 
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DEEL B. HET VERZENDEN VAN PAKKETTEN 

 

2. – Geodata en inlogcodes 

 

Het maken van een Pakketlabel 

Stap 1. De Opdrachtgever dient te controleren of het Pakket voldoet aan de vereisten die daaraan zijn gesteld in Deel C van 

de DPD Manual. 

Stap 2. De Opdrachtgever dient met de door DPD ter beschikking gestelde Software (myDPD/DelisPrint) voor elk Pakket een 

Pakketlabel aan te maken, de verzend- en bezorglocatie (geen postbusnummer), de landcode, het gewenste 

product, het gewicht van het Pakket, de gewenste Opties en de naam en het (bij voorkeur mobiele) telefoonnummer 

van de Geadresseerde in te voeren. Als de Opdrachtgever met zijn eigen software een Pakketlabel wil aanmaken 

moet hij hier uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van DPD voor hebben.  

Stap 3. Na de bovenstaande keuzen te hebben gemaakt wordt de Geodata middels de Software automatisch aan DPD 

verzonden. Dit kan alleen als de Opdrachtgever een werkende internetverbinding heeft. Als de Geodata niet wordt 

verstuurd, kan geen Dienstverlening worden verricht.  

Stap 4. Nadat de Geodata is verzonden dient de Opdrachtgever het Pakketlabel uit te printen en onlosmakelijk aan het 

Pakket te bevestigen. Omdat de Pakketlabels machinaal worden gelezen, maakt informatie die niet op het 

Pakketlabel staat, zoals stickers van de Opdrachtgever met een instructie, extra informatie of op het Pakketlabel 

bijgeschreven tekst, geen deel uit van de opdracht aan DPD.  

 

 

 

 

 

Inlogcodes 

De aan de Opdrachtgever verstrekte inlogcodes voor myDPD/DelisPrint en eventueel voor andere Software zijn strikt 

persoonlijk. Het is de Opdrachtgever daarom niet toegestaan om de aan hem verstrekte inlogcodes aan derden te openbaren 

en/of door derden te laten gebruiken, tenzij DPD daar expliciet en schriftelijk toestemming voor geeft. 

 

Hogere kosten 

DPD heeft het recht om een naheffing in rekening te brengen als het Pakketlabel niet goed is ingevuld /de Geodata niet goed 

is aangemaakt (denk aan het verstrekken van een B2B opdracht die eigenlijk B2C is). 
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3. – Hoe werkt het afhalen van een Pakket van een adres in Nederland?  

 

Stap 1. Het Pakketlabel dient op de dag van afhaling door de Opdrachtgever via myDPD/DelisPrint te worden aangemaakt 

en diezelfde dag onlosmakelijk aan het Pakket te worden vastgemaakt. De gehele zending Pakketten dient door de 

Opdrachtgever te zijn voorzien van een vrachtbrief.  

Stap 2. De Vervoerder zal maximaal eenmaal per werkdag Pakketten afhalen, ongeacht eventuele meerdere verstrekte 

opdrachten.  

Stap 3. De Vervoerders rijden meestal vaste routes en zijn daarom aan een strakke planning gebonden. Als een specifieke 

tijdspanne voor het afhalen van Pakketten is overeengekomen, dienen de Pakketten daarom aan het begin van die 

tijdsspanne gereed te staan. Daarnaast moet met betrekking tot de Pakketten een vrachtbrief zijn opgesteld, die door 

de Vervoerder wordt afgetekend als hij de Pakketten ophaalt. De Opdrachtgever mag de Pakketten alleen na 

aftekening van de vrachtbrief door de Vervoerder, meegeven ter vervoer. Vanwege hun strakke planning halen 

Vervoerders alleen Pakketten af, als die aan hen ter beschikking worden gesteld aan de zijde van de openbare weg 

of op het erf van het afhaaladres op de plaats bestemd voor inladen van goederen. 

Stap 4. Het inladen van de Pakketten kan een precair proces zijn. Om die reden moet de Opdrachtgever hier toezicht op 

houden, want het inladen gebeurt onder zijn verantwoordelijkheid. Let op! Als de Pakketten worden aangeleverd in 

een zelfgeladen container geldt – behoudens tegenbewijs – het aantal in het DPD-depot ingescande Pakketten als 

het daadwerkelijk aan de Vervoerder ter beschikking gestelde aantal Pakketten. Dit geldt ook als de Vervoerder een 

vrachtbrief heeft afgetekend waar een afwijkend aantal Pakketten op is opgenomen. 

Stap 5. Logistieke dienstverlening vereist vooruit denken en plannen. Daarom is het helaas voor een Vervoerder niet 

mogelijk om meer Pakketten op te halen dan vooraf door de Opdrachtgever aan DPD is opgegeven. Als er geen of 

minder Pakketten dan opgegeven ter afhaling klaar staan, gaat de Vervoerder er vanuit dat er geen of minder 

Pakketten hoeven te worden afgehaald en zal hij geen contact opnemen met de Opdrachtgever. De Opdrachtgever 

dient dan een nieuwe opdracht aan DPD te verstrekken, waarna DPD de Vervoerder een nieuwe opdracht geeft. 

Stap 6. De Vervoerder levert het Pakket vervolgens af bij een depot van DPD, waar het Pakketlabel wordt gescand. De 

Opdrachtgever en DPD gaan ervan uit dat het aantal in het depot gescande Pakketten overeenkomt met het aantal 

door de Vervoerder in ontvangst genomen Pakketten. Dit geldt ook als de Vervoerder het Vervoersdocument heeft 

afgetekend en daarop een afwijkend aantal staat. Als kan worden bewezen dat het aantal ingescande Pakketten niet 

juist is, geldt dit bewijsvermoeden niet.  
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4. – Hoe werkt het bezorgen van een Pakket via DPD Classic Services (wegvervoer)? 

 
Verandering adres/bezorgdatum? 

Voorafgaand aan de eerste bezorgpoging door een Vervoerder kunnen zowel de Opdrachtgever als de Geadresseerde een 

nieuw bezorgadres en/of een nieuwe bezorgdatum opgeven. Eventuele vertraging in de bezorging aan de Geadresseerde die 

dit tot gevolg heeft, komt wel voor rekening van de Opdrachtgever.  

 
Veiligheid 

De veiligheid van Vervoerders is voor DPD van groot belang. Daarom is bezorging van Pakketten op terreinen die enkel 

mogen worden betreden als aan bijzondere eisen is voldaan uitgesloten (zoals het dragen van beschermende kleding op een 

bouwterrein en het fouilleren van bezoekers van een justitiële inrichting). 

 
Bezorgpogingen 

Geadresseerden zijn natuurlijk niet altijd thuis. Daarom verricht de Vervoerder in Nederland minimaal één bezorgpoging en zo 

nodig ook een tweede of derde bezorgpoging, tenzij DPD kiest voor een andere bezorgmethodiek. In het geval van 

grensoverschrijdend vervoer kan het aantal bezorgpogingen variëren. Als een bezorgpoging niet slaagt, heeft DPD de vrije 

keuze om aan andere bezorgmethode te kiezen. Als een bezorgpoging niet slaagt, krijgt de Opdrachtgever geen geld terug. 

Het Pakket wordt dan kosteloos retour gestuurd naar de Opdrachtgever. 

 
Niemand thuis? 

Als bij de eerste bezorgpoging op het adres van de Geadresseerde niemand wordt aangetroffen die bereid is het Pakket in 

ontvangst te nemen, kan het bezorgadres zowel op initiatief van DPD, als op verzoek van de Opdrachtgever of 

Geadresseerde gewijzigd worden naar een ander bezorgadres binnen Nederland, zoals een DPD ParcelShop (zie paragraaf 

16 (B) voor de mogelijkheden). Nadat het Pakket door de Vervoerder is afgegeven aan de DPD ParcelShop kan geen ander 

bezorgadres meer aan DPD worden opgegeven. Als een bezorgpoging aan de Geadresseerde niet slaagt, mag de 

Vervoerder het Pakket ook bezorgen op één van de naastgelegen adressen, waarmee hij zal worden geacht aan zijn 

verplichting tot bezorging te hebben voldaan. Natuurlijk zal de Vervoerder hiervan een mededeling achterlaten bij de 

Geadresseerde. 

 
Afgifte van het Pakket 

Bezorging door de Vervoerder op het adres van de Geadresseerde kan plaatsvinden door het Pakket af te geven aan elk 

meerderjarig persoon dat bereid is het Pakket in ontvangst te nemen aan de zijde van de openbare weg, op het erf van het 

bezorgadres of op de plaats bestemd voor bezorging van goederen. De Vervoerder is niet verplicht om de leeftijd en de 

bevoegdheid van de ontvanger vast te stellen of te controleren. In de logistiek is het belangrijk dat de juiste documenten 

worden ondertekend. Daarom staat de Opdrachtgever er voor in dat de Geadresseerde of andere bevoegde ontvanger van 

een Pakket een Afleverbewijs zal ondertekenen op een wijze die de ondertekenaar identificeert.  

 
Neerzettoestemming 

Veel Geadresseerden verstrekken volmachten aan DPD, waarin zij toestemming geven om Vervoerders Pakketten op andere 

locaties dan hun adres te bezorgen. Deze volmachten zijn incidenteel of voor de duur van twee jaar. De Opdrachtgever 

verklaart zich er mee akkoord dat Pakketten, zonder nadere mededeling van DPD, worden bezorgd op de alternatieve 

bezorglocatie van de Geadresseerde. DPD is niet verplicht de Opdrachtgever te informeren over (een) alternatieve 

bezorglocatie van een Geadresseerde. 

 

 



 

 
© Copyright DPD (Nederland) B.V. 2013 d.d. 6-10-2014. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DPD (Nederland) B.V. mag deze Manual, noch enig 
deel van de inhoud daarvan, niet worden verveelvoudigd.  
 
L2014-10-11                                                                                    Pagina | 9  
 

DPD Manual 

Classic-Service / Express-Service – DPD (Nederland) B.V. 

5. – Hoe werkt het bezorgen van een Pakket via DPD Express Services / DPD Guarantee (wegvervoer)? 

 
Logistieke oplossingen 

Als de Opdrachtgever wenst dat een Pakket voor een bepaalde tijd wordt bezorgd, biedt DPD de volgende Express Services.  

 

Time Definite Services 

Optie 1. DPD 8:30: bezorging voor 8.30 uur; 

Optie 2. DPD 10:00: bezorging voor 10:00 uur;  

Optie 3. DPD 12:00: bezorging voor 12:00 uur; 

Optie 4. DPD 18:00: bezorging voor 18:00 uur en 

Day Definitie Services 

Optie 5. Bezorging binnen de afleveringstermijnen zoals meegedeeld door DPD (telkens in plaatselijke tijd) voor DPD 

GUARANTEE Pakketten, afhankelijk van het land van bestemming. 

 
Op www.dpd.nl vindt de Opdrachtgever informatie over de landen van bestemming waarvoor deze Express / Guarantee 

diensten beschikbaar zijn, de exacte DPD GUARANTEE aflevertermijnen per land van bestemming en de postcodezones 

waarvoor geen gegarandeerde aflevertermijnen bestaan. Een werkdag eindigt meestal om 17.00 uur plaatselijke tijd, maar dat 

kan variëren van land tot land. Als het einde van de termijn valt op een zaterdag, zondag of een op de plaats van bestemming 

geldende nationale feestdag, dan geschiedt de bezorging op de eerstvolgende werkdag. Dit geldt ook wanneer de termijn 

langer wordt als gevolg van een nationale feestdag in een doorvoerland. 

  

 
 
 

Werkwijze 

Voor het verzenden van een Pakket via DPD Express Services / DPD Guarantee (wegvervoer) geldt het volgende 

stappenplan: 

Stap 1. Als de Opdrachtgever aan DPD aangeeft een Pakket volgens een van de bovenstaande opties te laten bezorgen 

stuurt DPD hem DPD 8:30, DPD 10:00, DPD 12:00, DPD 18:00 of DPD GUARANTEE tape op. De Opdrachtgever 

http://www.dpd.nl/
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dient (in afstemming met het lokale DPD-depot) op de dag van verzending DPD op de hoogte te stellen van het 

aantal Pakketten dat met een specifieke levertermijn verstuurd wordt en de bestemming(en).  

Stap 2. De door DPD overhandigde DPD 8:30, DPD 10:00, DPD 12:00, DPD 18:00 of DPD GUARANTEE tape moet door de 

Opdrachtgever op alle zijden van het Pakket worden aangebracht, om een eenduidige herkenbaarheid en daardoor 

een snelle levering te kunnen waarborgen. 

Stap 3. Bij verzendingen naar landen buiten de EU moeten alle benodigde douane- en exportformulieren in een doculop 

zichtbaar aangebracht worden op het Pakket.  

Stap 4. Op verzoek van de Opdrachtgever kan voorafgaand aan de aanlevering door DPD verpakking ter beschikking 

worden gesteld voor het verzenden van Express Pakketten met een bruto gewicht tot 500 gram (DPD Premium 

Envelope) en 2,5 kg (DPD Premium Box). Dit is uitermate handig, maar niet verplicht. 

Stap 5. De aflevertermijnen kunnen enkel worden gegarandeerd als de Opdrachtgever de Pakketten op de dag van afhaling 

uiterlijk om 12.00 uur heeft aangemeld. 

Stap 6. Als de door de Opdrachtgever opgegeven Service niet overeenstemt met de mogelijkheden voor de opgegeven 

postcodezone of het land van bestemming, zal het Pakket worden geleverd in overeenstemming met de Service die 

de opgegeven Service zo dicht mogelijk benadert. 

Stap 7. Als het de Vervoerder niet lukt om een Pakket onder de bedongen voorwaarde te bezorgen, geldt het volgende 

stappenplan: DPD stelt de Opdrachtgever hiervan onmiddellijk op de hoogte per telefoon of e-mail, met opgave van 

de oorzaak daarvan, teneinde de verdere wijze van afhandeling van het Pakket met de Opdrachtgever overeen te 

komen (proactieve retourinformatie). Bij verdere leveringspogingen worden de Transittijden niet langer 

gegarandeerd.  

Stap 8. Als een zending onder DPD 8:30 - DPD 10:00 – DPD 12:00 – DPD 18:00 of DPD GUARANTEE door toedoen van 

DPD niet of niet volledig op het juiste tijdstip wordt bezorgd, wordt de betaalde toeslag aan de Opdrachtgever 

gerestitueerd. Dit geldt niet als de bezorgpoging niet slaagt door toedoen van de Opdrachtgever of Geadresseerde. 
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6. – Hoe werkt het bezorgen van een Pakket via DPD Classic Intercontinental / DPD Express (luchtvervoer)? 

 

DPD Luchtvervoer 

Als de Opdrachtgever wenst dat een Pakket door een Vervoerder via de lucht wordt vervoerd, kan hij gebruik maken van DPD 

Classic Intercontinental of DPD Express. DPD Classic Intercontinental en DPD Express worden hierna ’DPD luchtvervoer’ 

genoemd. Voor DPD luchtvervoer gelden een aantal bijzondere regels, waar de Vervoerder zich aan moet houden.  

 

 

 

 

Stappenplan 

Voor het verzenden van een Pakket via DPD Luchtvervoer geldt het volgende stappenplan: 

Stap 1. Als de Opdrachtgever van DPD luchtvervoer gebruik wenst te maken, moet dit expliciet schriftelijk met DPD zijn 

overeengekomen. 

Stap 2. De Opdrachtgever controleert aan de hand van Deel C van de DPD Manual of het Pakket binnen de maximale 

omvang en het gewicht valt.  

Stap 3. De Opdrachtgever controleert of het Pakket volgens internationale regels mag worden vervoerd. Het is niet 

toegestaan Pakketten te verzenden met een verboden inhoud, conform het aanhangsel bij EU- Verordening nr. 

2320/2002 met betrekking tot de indeling van verboden voorwerpen, paragrafen iv) en v) in combinatie met EU-

Verordening nr. 831/2006 (in de versie zoals toepasselijk op het moment van het vervoer). Het verbod op transport 

van gevaarlijke/verboden voorwerpen is eveneens van toepassing op beperkte hoeveelheden zoals gedefinieerd 

door IATA (International Air Transport Association)/DGR. DPD mag de inhoud en de verpakking van de Pakketten 

(doen) controleren om veiligheidsredenen, in het bijzonder in het kader van willekeurige veiligheidscontroles. 

Stap 4. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de correcte en volledige invulling van de vervoersdocumenten, inclusief 

de douane- en exportdocumenten. Bij verzendingen naar landen buiten de EU moeten alle benodigde douane- en 

exportformulieren zichtbaar aangebracht worden op het Pakket via een doculop. Mochten deze douane- en 

exportformulieren in het concrete geval niet vereist zijn, dan dient minimaal de Engelstalige factuur in vijfvoud 

aangebracht te worden. 

Stap 5. Het vervoer vindt plaats in overeenstemming met de leveringstijden zoals gespecificeerd in de 

leveringstermijntabellen beschikbaar op www.dpd.nl. Een Pakket wordt nooit een tweede of derde maal aangeboden 

in geval van afwezigheid van de Geadresseerde bij de eerste afleverpoging.  

Stap 6. In geval bezorging onmogelijk blijkt, om welke reden ook, geschiedt de retourzending op kosten van de 

Opdrachtgever. DPD heeft het recht om over het Pakket te beschikken, inclusief te beslissen tot vernietiging ervan, 

als retourzending niet mogelijk is, ongeacht de reden daarvan. 

‘Bekende afzender’ 

http://www.dpd.nl/
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In het luchtvervoer is de status van de Opdrachtgever van groot belang. In dit verband gelden de volgende voorschriften. Als 

de Opdrachtgever gecertificeerd is als een “bekende afzender” (zoals gedefinieerd in de bijlage bij EU-Verordening nr. 

2320/2002) bevestigt hij dat de Pakketten geen van vervoer uitgesloten voorwerpen bevatten en dat deze kunnen worden 

gecontroleerd in overeenstemming met artikel 6.3.1 sub b van de Bijlage bij EU-Verordening nr. 2320/2002. Deze informatie 

wordt afgeleverd in de vorm van: 

a. een verklaring bij de Vervoersdocumenten of; 

b. een sticker op de Vervoersdocumenten of; 

c. een apart document. 

 

 
‘Geen bekende afzender’ 

Als de Opdrachtgever niet gecertificeerd is als een “bekende afzender” in de zin van voormelde verordening, of als de 

voormelde verklaringen niet naar behoren afgeleverd wordt door een bekende afzender in één van de hierboven vermelde  

 

vormen ten laatste op het ogenblik dat het Pakket wordt afgegeven voor transport, 

wordt het Pakket gekenmerkt als ‘niet veilig in overeenstemming met de 

luchtvaartveiligheidsvoorschriften’, ten gevolge waarvan in ieder geval een 

veiligheidscontrole zal worden uitgevoerd. 

 

 

 

Controles en extra kosten 

Als - al dan niet willekeurige en al dan niet voorgeschreven - veiligheidscontroles zoals 

vereist volgens internationale regelgeving worden uitgevoerd op Pakketten van de 

Opdrachtgever, is DPD gerechtigd deze kosten door te belasten aan de 

Opdrachtgever. 

 

 

Let op!  

In geval van niet-naleving van de luchtvaartveiligheidsvoorschriften of enige andere bovenstaande verplichting van de 

Opdrachtgever, is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle directe of indirecte schade of verlies. Deze aansprakelijkheid 

bestaat ten aanzien van DPD en ten aanzien van elke derde die schade lijdt. De Opdrachtgever zal DPD vrijwaren tegen 

iedere vordering van derden. DPD is jegens de Opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade aan de lading of vertraging ten 

gevolge van veiligheidscontroles en voor vertragingen die samenhangen met de vaststelling van een opslagperiode door de 

bevoegde autoriteit als bedoeld in artikel 6.3.1 sub b van de Bijlage bij EU-Verordening nr. 2320/2002, laatste volzin. 
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DEEL C. PAKKETTEN 
 

7. – Waar moet een Pakket aan voldoen? 

 

Verpakkingsvereisten 

Omdat een Pakket mechanisch wordt gesorteerd, moet het tenminste een diagonale valtest vanaf een hoogte van 80 cm 

kunnen doorstaan en een drukweerstand van 100 kg hebben. Een Pakket dient scheurvrij en lekdicht te zijn verpakt en op 

zo’n manier dat de inhoud niet kan verschuiven in de verpakking. Dat betekent dat uw zending zowel een goede binnen- als 

buitenverpakking moet hebben. Alleen een productverpakking voldoet hier niet aan. Verder moet een Pakket zodanig met 

tape zijn gesloten dat het onmogelijk is om het te openen zonder sporen achter te laten en zodanig dat het bestand is tegen 

weersinvloeden.  

 

 

 

Als de verpakking niet voldoet aan de vereisten 

Als de verpakking, het gewicht of de omtrek van het Pakket niet voldoet aan bovenstaande vereisten, kan DPD besluiten het 

desbetreffende Pakket tegen een extra toeslag toch in behandeling te nemen (namelijk als Non Conveyable-Pakket). Ook 

mag DPD in dat geval het desbetreffende Pakket retourneren aan de Opdrachtgever of opslaan en de Opdrachtgever om 

instructies verzoeken. 

 

Verzoek tot goedkeuring DPD 

Emmers, blikken, jerrycans, en breukgevoelige zaken zoals voorwerpen van glas, aardewerk, keramiek, steen, hard plastic, 

suiker- of chocoladewerk en gietijzeren voorwerpen dienen te zijn verpakt in een vooraf schriftelijk door DPD goedgekeurde 

verpakking. 

 

Controle 

DPD is geen postvervoerbedrijf in de zin van de Postwet 2009. De Opdrachtgever aanvaardt dat DPD en daartoe bevoegde 

overheidsorganen, waaronder de douane, te allen tijde het recht hebben het Pakket te openen of inspecteren. 

Vanzelfsprekend zal DPD een Pakket nooit zonder goede reden openen. Het kan, bijvoorbeeld, echter wel voorkomen dat de 

douane een steekproef verricht of dat DPD controleert of een Pakket is beschadigd of een gevaarlijke inhoud heeft.  
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Als de Opdrachtgever niet de eigenaar van (de inhoud van) het Pakket is, zal hij voor wat betreft de overeenkomst met DPD 

worden beschouwd als vertegenwoordiger van de eigenaar, en als derden anderszins een belang hebben bij de inhoud van 

het Pakket, zal de Opdrachtgever tevens als hun vertegenwoordiger worden beschouwd. 

 

8. – Welke afmetingen/gewichten mag een Pakket hebben? 

 

Bezorging via DPD Classic Services (wegvervoer) 

Pakketten zijn onderverdeeld in Normale Pakketten en Kleine Pakketten.  

 Normale Pakketten (NP) hebben een maximaal gewicht van 31,5 kg; een maximale lengte van 175 cm en een 

maximale omtrek (dubbele breedte plus dubbele hoogte plus lengte) van 300 cm.  

 Kleine Pakketten (KP) hebben een maximaal gewicht van 3 kg; een maximale lengte van 50 cm en een maximale 

omtrek van 111 cm.  

 

Bezorging via DPD Classic Intercontinental – DPD Express (luchtvervoer) 

Een Pakket mag een maximaal volumegewicht hebben van 1 m³ = 200 kg. Dit volumegewicht wordt als volgt berekend: lengte 

x breedte x hoogte in cm / 5.000. Let op! Het daadwerkelijke gewicht is maximaal 31,5 kg. Claims worden niet uitgekeerd op 

basis van het volumegewicht, maar op basis van het werkelijke gewicht. 

 

Verzending via / bezorging via een DPD ParcelShop 

Pakketten zijn onderverdeeld in Normale Pakketten, Kleine Pakketten en Grote Pakketten. 

 Kleine Pakketten (KP) hebben een maximaal gewicht van 3 kg, een maximale lengte van 100 cm, een maximale 

breedte van 50 cm, een maximale hoogte van 50 cm en een maximale omtrek (dubbele breedte plus dubbele hoogte 

plus lengte) van 300 cm. 

 Normale Pakketten (NP) hebben een maximaal gewicht van 10 kg, een maximale lengte van 100 cm, een maximale 

breedte van 50 cm, een maximale hoogte van 50 cm en een maximale omtrek (dubbele breedte plus dubbele hoogte 

plus lengte) van 300 cm.  

 Grote Pakketten (GP) hebben een maximaal gewicht van 20 kg, een maximale lengte van 100 cm, een maximale 

breedte van 50 cm, een maximale hoogte van 50 cm en een maximale omtrek (dubbele breedte plus dubbele hoogte 

plus lengte) van 300 cm.  

 

Retourzending via Easy Return Service (ERS)  

Als de Opdrachtgever een Pakket retour wil laten zenden via ERS, bedraagt de maximale omvang 100 cm bij 70 cm bij 50 cm 

en de minimale omvang 10 cm bij 10 cm bij 1 cm. Het maximale gewicht bedraagt 31,5 kg. Voor (ERS) geldt een toeslag van 

€ 1,94 voor elk NC-pakket en daarnaast geldt voor niet-leesbare pakketlabels een toeslag van € 0,50. Pakketlabels zijn bij-

voorbeeld niet leesbaar indien de tekens vervaagd zijn, in elkaar overlopen of als het pakketlabel is gekreukeld. 

 

Als het Pakket niet voldoet aan de vereisten 

Als de verpakking, het gewicht of de omtrek van het Pakket niet voldoet aan bovenstaande vereisten, kan DPD besluiten het 

desbetreffende Pakket tegen een extra toeslag toch in behandeling te nemen (namelijk als Non Conveyable-Pakket). Ook 

mag DPD in dat geval het desbetreffende Pakket retourneren aan de Opdrachtgever of opslaan en de Opdrachtgever om 

instructies verzoeken. 

 

Als een opdracht is verstrekt met betrekking tot een NP-Pakket of GP-Pakket en de afmetingen zoals voormeld zijn 

overschreden geldt een toeslag van € 37,45 per Pakket. Als een opdracht is verstrekt met betrekking tot een KP-Pakket en de 



 

 
© Copyright DPD (Nederland) B.V. 2013 d.d. 6-10-2014. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DPD (Nederland) B.V. mag deze Manual, noch enig 
deel van de inhoud daarvan, niet worden verveelvoudigd.  
 
L2014-10-11                                                                                    Pagina | 15  
 

DPD Manual 

Classic-Service / Express-Service – DPD (Nederland) B.V. 

voormelde afmetingen worden overschreden geldt een toeslag van € 7,50 per Pakket. Voor alle overige overschrijdingen van 

afmetingen/gewichten, behalve in geval van luchtvervoer, geldt ook een toeslag van € 7,50 per Pakket. De uitkomsten van 

metingen met apparatuur van DPD worden voorshands, en behoudens tegenbewijs, juist geacht. 
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9. – Welke Pakketten worden niet behandeld? 

 

Let op! 

Sommige Pakketten worden niet vervoerd door de Vervoerders die DPD voor de Opdrachtgever inschakelt, bijvoorbeeld 

omdat ze een risicovolle inhoud bevatten. Om die reden is een lijst opgesteld van Pakketten die niet worden behandeld. Het is 

belangrijk dat de Opdrachtgever hier zelf op let, want de Vervoerders zijn niet verplicht om bij het afhalen van een Pakket te 

controleren of een Pakket valt onder deze lijst, hoewel DPD wel het recht heeft om dat te controleren.  

 

 

 

Welke Pakketten behandelt DPD niet? 

Het gaat om Pakketten die aan een of meerdere van de volgende kwalificaties voldoen: 

a. Als het Pakket niet voldoet aan paragraaf 8. 

b. Als het Pakket vanwege de (gevaarlijke) aard van de inhoud andere Pakketten of materieel kan beschadigen, vervuilen 

en als het Pakket onjuist is verpakt, verboden of Beperkte hoeveelheden gevaarlijke goederen bevat en/of niet voldoet 

aan paragraaf 10, of niet kan worden geplaatst op een ander Pakket van hetzelfde type zonder dat dit een verhoogd 

risico op beschadiging, waaronder ook krasjes en deukjes worden begrepen, oplevert. 

c. Als de Opdrachtgever in gebreke is met zijn betalingsverplichtingen aan DPD. 

d. Als DPD vindt dat het onveilig of operationeel bezwaarlijk is om Dienstverlening te verlenen. 

e. Als het Pakket goederen van bijzondere waarde bevat, waaronder goederen die geheel of gedeeltelijk bestaan uit 

edelstenen, edelmetalen, juwelen, parels, antiek, kunst, bont, tapijt.  

f. Als het Pakket geld, oorkonden, documenten zoals inschrijvingen voor tenders en aanbestedingen, waardepapieren, 

effecten (munten, bankbiljetten, deviezen, cheques, kredietkaarten, wisselbrieven, titels aan toonder en andere titels) 

of documenten die een kostbare prestatie belichamen (denk aan de koopovereenkomst van een huis), bevat. 

g. Als het Pakket horloges, cadeau- en/of waardebonnen en/of toegangskaarten voor zover het Pakket een waarde van  

€ 520 te boven gaan, bevat. 

h. DPD is maximaal aansprakelijk tot € 520 per Pakket (zie artikel 6 van de Algemene Voorwaarden). Als de waarde van 

een Pakket hoger is adviseert DPD dat de Opdrachtgever gebruik maakt van de Optie Higher Insurance, in welk geval 

de maximale hogere aansprakelijkheid € 13.000 bedraagt. De Opdrachtgever kan ook zelf een toereikende verzekering 

afsluiten. DPD accepteert geen Pakketten met een Inkoopwaarde van meer dan € 13.000. 

i. Als de inhoud of het uiterlijk van het Pakket in strijd is met Wettelijke Bepalingen. Dit geldt ook als de inhoud uit losse 

onderdelen bestaat, maar een combinatie van die onderdelen in strijd is met Wettelijke Bepalingen. 

j. Als het Pakket gevaarlijke goederen bevat, zoals vuurwerk, bederfelijke goederen en goederen die gekoeld moeten 

worden (behalve in het geval van droogijs – zie paragraaf 10), middelen voorkomende op de lijst als bedoeld in de 



 

 
© Copyright DPD (Nederland) B.V. 2013 d.d. 6-10-2014. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DPD (Nederland) B.V. mag deze Manual, noch enig 
deel van de inhoud daarvan, niet worden verveelvoudigd.  
 
L2014-10-11                                                                                    Pagina | 17  
 

DPD Manual 

Classic-Service / Express-Service – DPD (Nederland) B.V. 

artikelen 2, 3 en/of 3a vijfde lid van de Opiumwet, levende of dode dieren, medische of biologische proefobjecten, 

medisch afval, menselijke resten, lichaamsdelen/organen, planten en bloemen, begrafenisurnen, technologie voor 

dubbel gebruik, goederen die naar oordeel van DPD als (on)verpakte (on)geconditioneerde levensmiddelen 

gekwalificeerd kunnen worden. Ongeconditioneerde verpakte levensmiddelen en diervoeders worden slechts na 

uitdrukkelijke goedkeuring van DPD aanvaard.  

k. Met betrekking tot grensoverschrijdend transport als de import of export in of uit de Europese Unie, het transitvervoer 

of het intracommunautair vervoer door de Europese Unie op grond van Wettelijke Bepalingen is verboden of slechts is 

toegestaan met speciale vergunningen (LET OP! Ook alcohol en tabak vallen hieronder), en voorts als een waarde is 

aangegeven als bedoeld in artikel 24 CMR of een verklaring van bijzonder transportbelang als bedoeld in art. 25 lid 1 

CMR is afgegeven. 

l. Als het Pakket middelen of goederen bevat die personen kunnen neutraliseren of 

weerloos maken, waaronder doch niet beperkt tot alle typen traangas, pepper 

spray en vergelijkbare chemicaliën en gassen in pistolen, patronen of andere 

omhulsels en andere uitschakelende of eliminerende apparaten zoals elektrische wapenstok, elektronische 

instrumenten, alle typen wapens en munitie (behorend tot alle categorieën, dus ook bogen, pijlen, loden kogeltjes, 

replica’s en onklaar gemaakte wapens) etc. 

m. Als het Pakket vervalsingen bevat, waaronder namaaksels, imitaties, (slaafse) nabootsingen die verwarringsgevaar 

opleveren, simulaties en kopieën gemaakt zonder toestemming van de rechthebbende. 

n. Als de Documenten met betrekking tot het Pakket ontbreken of de gerechtvaardigde verdenking bestaat dat die 

ontbreken en Pakketten waarvan het Pakketlabel niet voor de Software zichtbaar is aangebracht op het Pakket. 

o. Als het Pakket, hoewel het niet onder een van de bovengenoemde categorieën valt, door zijn aard of verpakking een 

gevaar zou kunnen vormen voor andere Pakketten, derden, de volksgezondheid, het milieu, installaties, gebouwen, of 

vervoermiddelen. 

p. Als op het Pakket beslag is gelegd. 

 

Wat als een uitgesloten Pakket toch wordt aangeboden? 

Als de Opdrachtgever (bewust of onbewust) toch een uitgesloten Pakket aanbiedt, is DPD geen schadevergoeding of 

restitutie van het tarief of een eventuele toeslag verschuldigd. Als dat nodig is ter afwending van gevaar of beperking van 

schade mag een dergelijk Pakket zelfs door DPD worden vernietigd. De Opdrachtgever wordt daar uiteraard wel van 

geïnformeerd.  
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10. – Kan de Opdrachtgever ook Gelimiteerde hoeveelheden gevaarlijke stoffen aanbieden? 
 
De gevaarlijke stoffen 

Dienstverlening is normaal gesproken uitgesloten als het Pakket gevaarlijke stoffen als bedoeld in artikel 1 lid 1 onder b van 

de Wet vervoer gevaarlijke stoffen bevat. Het gaat dan (niet-limitatief) om ontplofbare stoffen en voorwerpen, samengeperste, 

vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen, brandbare vloeistoffen, brandbare vaste stoffen, voor zelfontbranding 

vatbare stoffen, stoffen die bij aanraking met water brandbare gassen ontwikkelen, stoffen die de verbranding bevorderen, 

organische peroxiden, giftige stoffen, infectueuze stoffen, bijtende stoffen en andere stoffen die voor de mens of het milieu 

gevaarlijk kunnen zijn. 

Dienstverlening ten aanzien van Gelimiteerde hoeveelheden gevaarlijke stoffen is in bepaalde gevallen in overleg met DPD en 

na diens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming wel mogelijk. In dergelijke gevallen staat de Opdrachtgever er voor in dat aan 

het ADR is voldaan.   

 

Als DPD Dienstverlening met betrekking tot Gelimiteerde hoeveelheden gevaarlijke stoffen biedt dient de Opdrachtgever DPD 

per direct te voorzien van een verzekeringspolis waaruit onmiskenbaar blijkt van voldoende polisdekking voor schade ten 

gevolge van de Dienstverlening, van bewijs van betaling van voldoende premie terzake de verzekering en van alle andere 

informatie die behulpzaam is bij het voorkomen of beperken van een gevaarlijke situatie of beoordeling van een claim. De 

Opdrachtgever dient deze informatie dus bij de hand te hebben. 

Droog ijs 

Op Dienstverlening ten aanzien van Pakketten met droog ijs is het ADR van toepassing. Let op! DPD is op grond van 

paragraaf 9 van de DPD Manual in samenhang met art. 6 van de Algemene Voorwaarden niet aansprakelijk in geval van 

Dienstverlening ten aanzien van van bederfelijke goederen, al dan niet met droogijs. 

 

Let op! 

Gevaarlijke stoffen in Beperkte hoeveelheden kunnen extreem gevaarlijk zijn en moeten ook door de Opdrachtgever heel 

serieus worden genomen. Als de Opdrachtgever in strijd met deze paragraaf handelt, verbeurt hij daarom een direct 

opeisbare boete van € 25.000 per Pakket waarmee hij in overtreding is. Dit laat onverlet het recht van DPD om nakoming of 

schadevergoeding te vorderen. 

 

Combinatie met Opties 

Verzending van Beperkte hoeveelheden gevaarlijke goederen is niet mogelijk in combinatie met Opties.   
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11. – Welke Documenten zijn van belang? 

 

Instructies en Documenten 

In de logistiek is het tijdig aanleveren van de juiste Documenten van groot belang. DPD is hiervoor afhankelijk van de 

Opdrachtgever. Daarom garandeert de Opdrachtgever dat zowel de voor ontvangst als voor verzending vereiste (originele) 

Documenten, alsmede instructies, tijdig in het bezit van DPD zijn. DPD is niet gehouden om te onderzoeken of opgaven juist 

en volledig zijn, maar mag dat wel. 

 

Exportdocumenten 

In geval van vervoer van, naar, of door landen buiten de EU, dienen alle Documenten vereist voor invoer, doorvoer c.q. 

uitvoer aan het Pakket te zijn bevestigd door middel van een doculop. 

 

Garantie bij ontbreken documenten 

Als bepaalde verplichte Documenten ontbreken kan een partij in de logistieke keten soms een garantie eisen. DPD is niet 

verplicht om die garantie af te geven, maar als zij dat wel doet vrijwaart de Opdrachtgever DPD tegen alle gevolgen daarvan. 

 

Directe vertegenwoordiging 

DPD zal nooit optreden als Indirecte Vertegenwoordiger. Behalve als DPD uitdrukkelijk schriftelijk toezegt te zullen optreden 

als Directe Vertegenwoordiger voor de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor de Documenten 

noodzakelijk voor export en doorvoer en als vereist voor de douaneaangifte (inklaring).  
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DEEL D. CLAIMS  

 

12. – Welke informatie heeft DPD nodig voor het beoordelen van een claim?  

 

Documenten 

De afhandeling van claims is zo eenvoudig mogelijk gemaakt. Voor de beoordeling van een claim door DPD is het echter wel 

nodig dat de Opdrachtgever ten minste de volgende informatie aan DPD verschaft. Als deze informatie ontbreekt bij indiening 

van de claim, kan dat reden zijn om de claim af te wijzen. Het gaat om de volgende informatie: 

Document 1. De naam van de Opdrachtgever en het betreffende pakketnummer bij DPD. 

Document 2. De datum van bezorging van het Pakket aan de Vervoerder of de DPD ParcelShop. 

Document 3. Een verklaring omtrent de voor de schade elders bestaande verzekeringsdekking. 

Document 4. Alle op het Pakket betrekking hebbende Vervoersdocumenten. 

Document 5. Als daarom wordt gevraagd: de originele verpakking en/of de beschadigde goederen. Let op! Bewaar daarom 

altijd de verpakking totdat de afdeling claims van DPD haar onderzoek heeft afgerond. 

Document 6. De inhoud en het gewicht van het Pakket. 

Document 7. De aan- en verkoopfacturen en alle verdere gegevens die voor de beoordeling van de waarde van het Pakket 

en/of de schadeoorzaak van belang kunnen zijn. Let op! Bij de Optie Easy Return Service is de 

aankoopfactuur verplicht. 

 

Behandelingsduur van een claim 

De medewerkers van de Claims Department van DPD nemen een claim, die overgedragen is door de Customer Service, 

direct in behandeling op werkdagen tijdens kantooruren. De Opdrachtgever kan binnen vijf werkdagen een eerste reactie 

verwachten. Zodra alle opgevraagde documenten binnen zijn, volgt de definitieve beslissing omtrent de claim. Let op bij de 

Optie Easy Return Service! DPD streeft er naar zo snel mogelijk te reageren op navraag van de Opdrachtgever naar de 

status van een Pakket. Op voorwaarde van vermelding van het nummer bij de barcode die zich op het Pakketlabel bevindt, zal 

DPD in geval van Easy Return Service uiterlijk binnen 30 dagen na genoemde navraag daarop hebben gereageerd. 

 

Indicatieve maximale hoogte schadevergoeding 

 

 Als een Pakket niet is ingescand in een DPD Depot. 

 

 

 

 Grensoverschrijdend  

vervoer over de weg 

 

Max. 8.33 SDR per kg 

 

 Binnenlands vervoer 

over de weg 

 

Max. € 3,40 per kg 

 

 Als een Pakket wel is ingescand in een DPD Depot. 

 

 Max. € 520 per Pakket 

 

 

 Als een Pakket is of moest worden verzonden via  

een DPD ParcelShop. 

 

 

 Grensoverschrijdend  

vervoer over de weg 

 

Max. 8.33 SDR per kg 

 

 Binnenlands vervoer 

over de weg 

 

Max. € 3,40 per kg 
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 Als een Pakket via DPD Luchtvervoer is vervoerd: 

 

 

 Max. 19 SDR per kg 

 

 

 Easy Return Service 

 

 Max. € 500 per Pakket, zijnde de maximale aansprakelijkheid van de 

universele postdiensten, waarbij de inkoopwaarde  

bepalend is. 

 

 

Let op! Dit overzicht is indicatief. De inhoudelijke beoordeling geschiedt aan de hand van art. 6 van de algemene voorwaarden. Dit kan ook 

betekenen dat een claim wordt afgewezen of dat minder dan de bovenstaande indicatieve maximale hoogte wordt uitbetaald. 

 

BTW 

Over door DPD uitgekeerde schadevergoeding is geen BTW verschuldigd. DPD zal het uitgekeerde bedrag aan schadevergoeding dan ook 

niet verhogen met BTW. Eventuele BTW die de Opdrachtgever zelf over de Inkoopwaarde heeft betaald dient door hem via de eigen BTW-

aangifte te worden teruggevraagd. 
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13. – Wanneer moet de Opdrachtgever een voorschot storten? 

 

DPD kan periodiek een kredietwaardigheidonderzoek ten aanzien van de Opdrachtgever (laten) verrichten. 

  

Stap 1. Als het kredietwaardigheidonderzoek uitwijst dat de betalingspositie van de Opdrachtgever zodanig is dat nakoming 

van de betalingsverplichtingen naar de mening van DPD niet vanzelfsprekend is, zal de Opdrachtgever op eerste 

verzoek van DPD binnen 5 werkdagen na een verzoek daartoe een voorschot storten of een eerder gestort voorschot 

aanvullen. DPD zal pas na ontvangst van het voorschot uitvoering geven aan de Overeenkomst. Als niet aan het 

verzoek tot het storten van een voorschot wordt voldaan, mag DPD de nakoming van de Overeenkomst opschorten, 

maar ook de Overeenkomst opzeggen of ontbinden, zonder dat zij dan enige schadevergoeding aan de 

Opdrachtgever is verschuldigd. 

 

Stap 2. Als de Opdrachtgever een voorschot stort, ontvangt hij met betrekking daarop een schriftelijke bevestiging van DPD.  

 

Stap 3. Het voorschot zal in de volgende situaties door DPD worden verrekend met uitstaande facturen, rente en kosten en 

andere vorderingen:  

a) Als de Opdrachtgever een betalingsverplichting ten aanzien van DPD heeft.  

b) Als tussen partijen geldende verbintenissen eindigen.  

c) Als de Opdrachtgever in staat van surseance van betaling of faillissement wordt verklaard. 

d) Als partijen om enige niet hierboven genoemde reden, de Overeenkomst of de overeenkomst met betrekking tot 

het voorschot, niet meer (kunnen) nakomen.  

 

Stap 4. DPD zal de Opdrachtgever op eerste verzoek informeren op de hoogte stellen van de meest actuele hoogte van het 

voorschot. Als na beëindiging van de Overeenkomst een positief saldo resteert, zal dit binnen twee maanden na 

beëindiging aan de Opdrachtgever worden overgemaakt. DPD is hierover echter geen rente verschuldigd.  

 

Stap 5. DPD is gerechtigd om te allen tijde een nieuw kredietwaardigheidonderzoek te doen uitvoeren, maar zal dit ten 

minste 1 jaar na ontvangst van de eerste storting van een voorschot doen. Op basis van de uitkomst hiervan, kan 

DPD te allen tijde besluiten dat het voorschot teruggestort kan worden of dat het voorschot aangevuld dient te 

worden, danwel dat een nieuw voorschot gestort dient te worden. 

  



 

 
© Copyright DPD (Nederland) B.V. 2013 d.d. 6-10-2014. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DPD (Nederland) B.V. mag deze Manual, noch enig 
deel van de inhoud daarvan, niet worden verveelvoudigd.  
 
L2014-10-11                                                                                    Pagina | 23  
 

DPD Manual 

Classic-Service / Express-Service – DPD (Nederland) B.V. 

DEEL E. INTELLECTUEEL EIGENDOM EN PRIVACY 

 

14. – Bij wie berust het intellectueel eigendom? 
 

Gebruik van Software 

Het gebruik van Software is van groot belang om de Dienstverlening zo soepel mogelijk te laten verlopen. Daarom stelt DPD 

aan de Opdrachtgever Software ter beschikking, die speciaal voor DPD is ontwikkeld. 

 

Als de Opdrachtgever gebruik maakt van Software, wordt door DPD een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, herroepelijk 

gebruiksrecht op de Software verleend. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Software blijven bij DPD of 

aan haar gelieerde ondernemingen berusten. De Opdrachtgever mag dan ook geen kopieën van de Software maken of de 

Software (anderszins) verveelvoudigen. Door DPD in bruikleen gegeven hardware blijft steeds exclusief eigendom van DPD. 

De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het correct gebruik van de Software en eventueel ter beschikking gestelde 

hardware. DPD is niet aansprakelijk voor eventuele directe of indirecte schade veroorzaakt door Software en hardware, al dan 

niet ten gevolge van verkeerd gebruik ervan. 

 

Beeldmerk 

Het DPD beeldmerk vormt een onderdeel van 

intellectueel eigendom van DPD. 

 

 

Het DPD-beeldmerk wordt beschermd door het Benelux merkenrechten het Wipo (World Intellectual Property Organization). 

Dat betekent dat de Opdrachtgever het DPD-beeldmerk niet geheel, gedeeltelijk of bewerkt mag gebruiken in communicatie-

uitingen (zoals folders, brochures of bijv. leaflets). De Opdrachtgever mag het dus ook niet plaatsen op zijn eigen website of in 

enige andere vorm openbaar maken of vermenigvuldigen. Ongeoorloofd openbaar maken of vermenigvuldiging van het DPD-

beeldmerk in welke vorm dan ook levert een schending van het intellectueel eigendomsrecht op en is dientengevolge 

strafbaar. 

 
Overig intellectueel eigendom 

Alle rechten van intellectueel eigendom en alle overige rechten uit hoofde van onder meer de Auteurswet 1912, de 

Rijksoctrooiwet 1995 en het Benelux-Verdrag voor de Intellectuele Eigendom op teksten op www.dpd.nl en overige door of in 

opdracht van DPD opgestelde teksten, werken, uitvindingen, technieken etc, alle in de ruimste zin des woords, berusten bij 

DPD of een door DPD nader aan te wijzen derde. 

  

http://www.dpd.nl/
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15. – Hoe zit het met privacy? 

 

Persoonsgegevens 

Voor de uitvoering van de Dienstverlening is het nodig dat DPD de persoonsgegevens van de Geadresseerden verwerkt. Die 

gegevens moeten bijvoorbeeld aan de Vervoerder of de DPD ParcelShop ter beschikking worden gesteld. Daarom staat de 

Opdrachtgever DPD toe om in het kader van de uitvoering van de Dienstverlening de persoonsgegevens van de 

Geadresseerden te verwerken. 

 

Verantwoordelijke 

De Opdrachtgever staat er voor in dat hij jegens de Geadresseerden als verantwoordelijke in de zin van de Wbp voldoet aan 

alle eisen van de privacywetgeving (waaronder de Wbp). De Opdrachtgever vrijwaart DPD van alle directe of indirecte 

aanspraken ter zake. 

 

Verstrekking persoonsgegevens 

Voor zover sprake is van verstrekking van persoonsgegevens van betrokkenen door DPD aan de Opdrachtgever geldt dat 

DPD de Opdrachtgever toestaat om in het kader van de uitvoering van Dienstverlening de persoonsgegevens van de 

Geadresseerden te verwerken. De Opdrachtgever staat er voor in dat de Opdrachtgever jegens dergelijke betrokkenen als 

verantwoordelijke in de zin van de Wbp voldoet aan alle eisen van de privacywetgeving (waaronder de Wbp). De 

Opdrachtgever vrijwaart DPD van alle directe of indirecte aanspraken ter zake. 
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DEEL F. OPTIES 

 

16. – Optie: DPD ParcelShop 

 

(A) Voor het verzenden van een Pakket via een DPD ParcelShop geldt de volgende werkwijze 

 
Verzenden via een DPD ParcelShop 

Stap 1. De Opdrachtgever controleert aan de hand van Deel C van de DPD Manual of het Pakket via een DPD ParcelShop 

kan worden verzonden.  

Stap 2. De Opdrachtgever maakt met de Software zelf het Pakketlabel aan en bevestigt het aangemaakte Pakketlabel 

onlosmakelijk aan het Pakket. Let op! De Opdrachtgever is verplicht om het correcte gewicht van het Pakket via de 

Software op te geven. 

Stap 3. De Opdrachtgever kan het Pakket vervolgens binnen 10 kalenderdagen nadat het Pakketlabel is aangemaakt 

verzenden via een DPD ParcelShop. De geldigheid van het Pakketlabel vervalt na verloop van deze termijn. De 

Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op teruggave van kosten. Bij afgifte van het Pakket krijgt de 

Opdrachtgever een afgiftebewijs. 

 

Combinaties 

Verzending via DPD ParcelShop is niet mogelijk in combinatie met Beperkte hoeveelheden gevaarlijke goederen, andere 

Opties, of met DPD Express Services / DPD Guarantee (wegvervoer) of DPD Classic Intercontinental / DPD Express 

(luchtvervoer).  

 

 
(B) Voor het bezorgen van een Pakket via een DPD ParcelShop geldt de volgende werkwijze 

 
Bezorgen via een DPD ParcelShop 

Stap 1. De Opdrachtgever controleert aan de hand van Deel C van de DPD Manual of het Pakket via een DPD ParcelShop 

kan worden bezorgd. Hiervoor gelden dezelfde vereisten als voor het verzenden van een Pakket via een DPD 

ParcelShop.  

Stap 2. De Opdrachtgever maakt met de Software zelf het Pakketlabel aan. Hierbij geeft hij aan dat het Pakket door de 

Geadresseerde dient te worden afgehaald bij een DPD ParcelShop. 

Stap 3. De Geadresseerde kan het Pakket afhalen na controle van een geldig legitimatiebewijs. De Geadresseerde kan het 

Pakket niet door een ander laten afhalen. 

Stap 4. Als het Pakket niet uiterlijk binnen 8 kalenderdagen bij de DPD ParcelShop wordt afgehaald, wordt het retour 

gestuurd aan de Opdrachtgever. De Opdrachtgever heeft in dit geval geen recht op teruggave van de verzendkosten. 

 

Niemand thuis? 

Als een Pakket via DPD Classic Services (wegvervoer) zou worden bezorgd, maar de bezorgpoging is niet geslaagd, kunnen 

zowel de Opdrachtgever als de Geadresseerde via www.nieuwelevering.nl een bemande of onbemande DPD ParcelShop als 

afleveradres opgeven. In dat geval moet aan Stap 1, 3 en 4 van de bovenstaande werkwijze zijn voldaan. 

 

Let op! Bezorging via een andere bezorgmethodiek is niet meer mogelijk als het Pakket eenmaal is aangekomen bij de DPD 

ParcelShop. Als een Pakket vanwege onvoorziene omstandigheden niet via de opgegeven DPD ParcelShop kan worden 

bezorgd, wordt het via de meest dichtbij gelegen DPD ParcelShop bezorgd. 

http://www.nieuwelevering.nl/
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Combinaties 

Bezorging via DPD ParcelShop is niet mogelijk in combinatie met Beperkte hoeveelheden gevaarlijke goederen, andere 

Opties, behalve DPD Predict, of met DPD Express Services / DPD Guarantee (wegvervoer) of DPD Classic Intercontinental / 

DPD Express (luchtvervoer). 

 
(C) Retourzending via DPD ParcelShop 

 

De Opdrachtgever kan wensen dat een Pakket door de Geadresseerde of ontvanger via een DPD ParcelShop aan hem wordt 

terug geleverd. In dat geval gelden de volgende voorwaarden. 

Stap 1. Als de Opdrachtgever van deze Optie gebruik wenst te maken, moet dit expliciet schriftelijk met DPD zijn 

overeengekomen.  

Stap 2. De Opdrachtgever controleert aan de hand van Deel C van de DPD Manual of het Pakket via een DPD ParcelShop 

kan worden bezorgd. De regels die gelden voor het verzenden van een Pakket via een DPD ParcelShop gelden ook 

voor retourzending via een DPD ParcelShop (zie paragraaf 16 (A)). 

Stap 3. De Opdrachtgever verzendt het Pakket Label aan de Geadresseerde die het Pakket retour zendt en voorziet hem 

van instructies voor de verzending van het Pakket. 

 

Combinaties 

Retourzending via DPD ParcelShop is niet mogelijk in combinatie met Beperkte hoeveelheden gevaarlijke goederen, andere 

Opties en met DPD Express Services / DPD Guarantee (wegvervoer) of DPD Classic Intercontinental / DPD Express 

(luchtvervoer). 
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17. – Optie: retourzending via Easy Return Service 

 

De Opdrachtgever kan een Pakket vanuit de meeste landen in Europa ook laten retourneren via Easy Return Service. De 

retourzending wordt dan door de universele postdienst uitgevoerd. Op www.dpd.nl staan alle mogelijkheden. Voor 

retourzending via Easy Return Service gelden de volgende voorwaarden. 

Stap 1. De Opdrachtgever controleert aan de hand van Deel C van de DPD Manual of het Pakket via Easy Return Service 

kan worden bezorgd. 

Stap 2. De universele postdiensten aanvaarden Pakketten enkel als de Opdrachtgever vooraf de Geadresseerde of andere 

ontvanger, het Pakketlabel heeft doen toekomen en diegene het Pakketlabel onlosmakelijk aan het Pakket heeft 

bevestigd. Een dergelijk Pakketlabel is 30 kalenderdagen geldig. 

Stap 3. De Easy Return Service houdt in dat zo nodig twee bezorgpogingen worden verricht. Na de tweede bezorgpoging 

wordt het Pakket bezorgd aan een postkantoor waar het gedurende drie weken kan worden afgehaald. Als het 

Pakket niet binnen deze termijn wordt afgehaald wordt het retour verzonden naar de afzender. 

 

Voor de Optie Easy Return Service geldt een toeslag van € 1,94 voor elk NC-pakket en daarnaast geldt voor niet-leesbare 

Pakket Labels een toeslag van € 0,50. Pakketlabels zijn bijvoorbeeld niet leesbaar indien de tekens vervaagd zijn, in  elkaar 

overlopen of als het Pakket Label is gekreukeld. 

 

Bijzonderheden 

Let op! Geldswaardig papier, zoals toegangsbewijzen, cadeau- of waardebonnen zijn uitgesloten van Dienstverlening. 

Bovendien mag een Pakket geen glaswerk bevatten (tenzij de wijze van verpakking voorafgaand schriftelijk met DPD is 

overeengekomen), mag het niet zijn voorzien van teksten zoals, of soortgelijk aan, ‘breekbaar’ of ‘voorzichtig behandelen’, 

moet het Pakketlabel op een vlakke zijde zijn aangebracht, maar niet op de grootste zijde, mag het niet van metaal of hout zijn 

en mag het niet gebundeld met een ander Pakket worden aangeleverd. 

 

Combinatie met Opties 

Verzending via Easy Return Service is niet mogelijk in combinatie met andere Opties. 

 

  

http://www.dpd.nl/
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18. – Optie: Predict 
 

Predict is het op verzoek van de Opdrachtgever voorafgaand aan de bezorging van het Pakket verzenden van een bericht per 

e-mail of SMS-tekstbericht aan de Geadresseerde. Voor deze Optie gelden de volgende voorwaarden: 

 
Stap 1. Als de Opdrachtgever van deze Optie gebruik wenst te maken moet dit expliciet schriftelijk met DPD zijn 

overeengekomen.  

Stap 2. De Opdrachtgever dient te controleren of in het betreffende geval gebruik kan worden gemaakt van Predict (zie 

www.dpd.nl voor alle mogelijkheden).  

Stap 3. DPD verstuurt de Geadresseerde voorafgaand aan de eerste bezorgpoging door de Vervoerder een e-mail of SMS-

tekstbericht aangaande de bezorgdag en de tijdsspanne waarin die dag waarschijnlijk wordt bezorgd. 

Stap 4. Voorafgaand aan de eerste bezorgpoging door de Vervoerder kan de Geadresseerde na ontvangst van genoemde e-

mail of SMS-tekstbericht wijziging doorgeven:  

(a) van het bezorgadres en de afleverdag na ontvangst van de e-mail op www.nieuwelevering.nl; of  

(b) van de bezorgdag door middel van tijdige beantwoording van het SMS-tekstbericht. De Opdrachtgever kan de 

bezorglocatie wijzigen door contact op te nemen met de afdeling Customer Service van DPD. In geval van 

tegenstrijdige wijzigingen van Opdrachtgever en Geadresseerde prevaleert de instructie van Opdrachtgever. 

 

Hoewel DPD zich zal inspannen om een wijziging uit te laten voeren kunnen de Opdrachtgever en Geadresseerde geen 

rechten ontlenen aan een doorgegeven wijziging van de bezorgdag en/of tijdsspanne.  

 
Let op! Als de op verzoek van de Geadresseerde of Opdrachtgever door de Expediteur verzonden mededeling van de 

bezorgdag en de tijdspanne waarin het Pakket waarschijnlijk door de Vervoerder wordt afgeleverd onjuist is, of die 

mededeling de Geadresseerde niet heeft bereikt, is DPD niet aansprakelijk voor de gevolgen, tenzij haar ter zake daarvan 

opzet of grove schuld kan worden verweten. 

 

 

 

 

 

  

http://www.dpd.nl/
http://www.nieuwelevering.nl/
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19. – Optie: Saturday Delivery 
 

Stap 1. De Opdrachtgever kijkt op www.dpd.nl voor de mogelijkheden.  

Stap 2. De Opdrachtgever geeft via myDPD/DelisPrint opdracht tot het doen afleveren van een Pakket op een zaterdag.  

Stap 3. Het Pakket wordt op vrijdag door de Vervoerder afgehaald. Als het Pakket vóór vrijdag aan de Vervoerder wordt 

afgegeven, wordt het niet op zaterdag bezorgd. De toeslag voor de Saturday Delivery wordt dan niet gerestitueerd.  

Stap 4. Op zaterdag wordt voor 18.00 uur één bezorgpoging gedaan. Als wordt verzuimd één bezorgpoging te doen krijgt de 

Opdrachtgever de toeslag voor Saturday Delivery terug. Als de bezorgpoging niet slaagt, wordt een volgende 

bezorgpoging op de eerstvolgende maandag gedaan. De toeslag voor de Saturday Delivery wordt dan niet 

gerestitueerd. 

 

Combinatie met Opties/producten 

Saturday Delivery is niet mogelijk in combinatie met de Opties Predict en COD of met DPD Express Services / DPD 

Guarantee. 

 

 

  

http://www.dpd.nl/
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20. – Optie: C.O.D. (Cash on Delivery) 

 

In sommige gevallen zal de Opdrachtgever wensen dat zijn klanten onder rembours betalen (Cash on Delivery). De 

Vervoerder moet dan de rembours (het C.O.D. bedrag) aan de deur van de Geadresseerde (de klant) incasseren. Voor deze 

Optie gelden de volgende voorwaarden: 

 

Stap 1. De Opdrachtgever dient te controleren of DPD in het specifieke geval C.O.D. aanbiedt (zie www.dpd.nl voor alle 

mogelijkheden). 

Stap 2. Het Pakket mag niet belast zijn met een hogere waarde dan de factuurwaarde van het Pakket. Het maximum het 

C.O.D. bedrag per Pakket is € 2.500. Tussentijdse wijzigingen van het C.O.D. bedrag zijn niet mogelijk. 

Stap 3. De Opdrachtgever moet via myDPD/DelisPrint middels de Software de C.O.D.-gegevens van het Pakket doorgeven 

aan DPD. Als DPD het databestand niet tijdig heeft ontvangen, ongeacht de reden daarvan, zal het C.O.D. Pakket 

niet worden afgeleverd.  

Stap 4. Het Pakket dient te zijn voorzien van een door DPD verstrekt of vooraf schriftelijk goedgekeurd C.O.D. Pakketlabel. 

Stap 5. De Vervoerder bezorgt het Pakket aan de Geadresseerde. Vervoerders accepteren geen andere betalingsmiddelen 

dan contant geld in euro’s ter betaling van het C.O.D. bedrag. 

Stap 6. De Vervoerder betaalt het C.O.D. bedrag aan DPD. DPD zal het vervolgens binnen 10 werkdagen overmaken op 

een Nederlands bankrekeningnummer van de Opdrachtgever.  

 

Op instructies van de Opdrachtgever die afwijken van eerdere instructies kan, behoudens na schriftelijke bevestiging door 

DPD, geen beroep worden gedaan. De aansprakelijkheid van DPD ter zake C.O.D. Pakketten is te allen tijde beperkt tot de 

Inkoopwaarde van het Pakket. DPD is de Opdrachtgever geen rente over ontvangen C.O.D. gelden verschuldigd. 

 

Combinatie met Opties 

C.O.D. is mogelijk in combinatie met DPD Classic Services (wegvervoer) en DPD Express Services (wegvervoer). 

 

 

 

http://www.dpd.nl/
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21. – Optie: Collection Request 

 

Als de Opdrachtgever wenst dat het Pakket bij een derde wordt afgehaald, is Collection Request een geschikte oplossing. 

 

Stap 1. De Collection Request kan via DelisPrint of MyDPD worden verzocht. Als het verzoek op een werkdag vóór 16.00 

uur door DPD wordt ontvangen, zal de eerste afhaalpoging op de eerstvolgende werkdag volgen. Als de eerste 

afhaalpoging niet succesvol is, zal nog één afhaalpoging worden ondernomen, tenzij de eerste afhaalpoging niet 

succesvol was omdat de afhaallocatie geen medewerking aan de Collection Request heeft verleend. 

Stap 2. Om ervoor te zorgen dat het Pakket aan de Geadresseerde kan worden verzonden, dient het te zijn voorzien van 

een Pakketlabel. De Vervoerder neemt het Pakketlabel zelf mee en zal het bij het afhalen zelf onlosmakelijk aan het 

Pakket vastmaken. Dit gebeurt onder verantwoordelijkheid van het personeel op de afhaallocatie. 

Stap 3. Het inladen en labellen van de Pakketten kan een precair proces zijn. Om die reden moet het personeel op de 

afhaallocatie hier toezicht op houden, want het inladen en labellen gebeurt onder diens verantwoordelijkheid. Het 

personeel op de afhaallocatie mag de Pakketten alleen na overhandiging van een afgiftebewijs door de Vervoerder 

meegeven ter vervoer. De Opdrachtgever dient het personeel van de afhaallocatie conform deze aanwijzingen te 

instrueren. 

 

Combinatie met Opties 

Collection Request is een retouroplossing zonder aanvullende Opties. 
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22. – Optie: Higher Insurance 

 

In een aantal gevallen kan de Opdrachtgever een verzekering tot maximaal € 13.000 per Pakket afsluiten (Higher Insurance).  

 

Als de Opdrachtgever een Pakket met hoge geldelijke waarde wil verzenden kan hij verzoeken dat DPD claims uitbetaalt tot 

een hoger bedrag dan in de Algemene Voorwaarden staat (Higher Insurance). Op verzoek van de Opdrachtgever worden 

claims uitgekeerd tot maximaal € 13.000 per Pakket. Als de Opdrachtgever wenst hiervan gebruik te maken gelden de 

volgende voorwaarden. 

 

Stap 1. Het verzoek dient via de Software (www.dpd.nl) vóór verzending van het Pakket te zijn ingediend. Na het invoeren 

van de vereiste gegevens in het daartoe bestemde Higher Insurance formulier verzendt DPD een bevestiging van het 

verzoek. De Opdrachtgever moet de bevestiging van DPD bewaren.  

Stap 2. Als het Pakket al elders is verzekerd, is de Optie Higher Insurance niet van toepassing. De Opdrachtgever is, zonder 

daartoe specifiek te worden verzocht, gehouden DPD en/of diens verzekeringsmaatschappij daarover nader te 

informeren. 

Stap 3. DPD betaalt extra verzekeringspremie voor de Higher Insurance. Die premie wordt door DPD doorbelast aan de 

Opdrachtgever. 

Stap 4. Een eventuele uitkering van een claim op grond van deze Optie wordt verricht door DPD zelf en uitsluitend nadat 

DPD ter zake een uitkering van de verzekeringsmaatschappij heeft ontvangen. 

 

Let op! De Optie Higher Insurance laat de overige rechten en verplichtingen die zijn bepaald in de Algemene Voorwaarden en 

de DPD Manual onverlet. Als DPD ter zake van een Pakket niet aansprakelijk is op grond van art. 6.4 van de Algemene 

Voorwaarden, mag het Pakket ook niet via Higher Insurance worden aangeboden. Mocht dat abusievelijk wel gebeuren, dan 

heeft de Opdrachtgever geen recht op uitkering conform de Higher Insurance. 

 

Combinatie met Opties 

Higher Insurance is mogelijk in combinatie met DPD Classic Services (wegvervoer). 

  

http://www.dpd.nl/
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23. – Optie: C.U.D. (Collection upon Delivery) 

 

De Opdrachtgever kan verzoeken dat de Vervoerder Pakketten ophaalt van het adres van de Geadresseerde direct  nadat hij 

Pakketten aflevert (Collection upon Delivery). In dat geval gelden de volgende stappen. 

 

Stap 1. De Opdrachtgever controleert op www.dpd.nl of C.U.D. mogelijk is. C.U.D.  

Stap 2. De Collection upon Delivery kan via de Software worden verzocht. 

 

Combinatie met Opties 

C.U.D. is een retouroplossing zonder aanvullende Opties.  

 

  

http://www.dpd.nl/
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24. – Optie: ID Check  

 

Als de Opdrachtgever wil dat de identiteit van de ontvanger door de Vervoerder wordt gecontroleerd biedt de Optie ID Check 

een oplossing. Als de Opdrachtgever wenst hiervan gebruik te maken gelden de volgende stappen. 

 

Stap 1. Als de Opdrachtgever van deze Optie gebruik wenst te maken, moet dit expliciet schriftelijk met DPD zijn 

overeengekomen. 

Stap 2. Het verzoek om in een concreet geval een ID Check te verrichten moet worden ingediend door middel van de 

Software (zie www.dpd.nl). Uitsluitend na ondubbelzinnige schriftelijke toestemming van DPD is het mogelijk om een 

verzoek tot ID Check met behulp van eigen software van de Opdrachtgever te laten plaatsvinden. 

 

Let op! Wanneer een ID Check wordt uitgevoerd kan uitsluitend worden bezorgd aan de door de Opdrachtgever opgegeven 

specifieke natuurlijke persoon. In dit verband dient de Opdrachtgever zorg te dragen voor een goede en volledige 

naamsvermelding en adressering op het Pakketlabel. De naamsvermelding dient een specifiek persoon te betreffen.  

 

De door de Geadresseerde aan de Vervoerder gemelde en/of getoonde persoonsgegevens worden uitdrukkelijk niet door 

DPD opgeslagen. 

 

Als een Geadresseerde niet meewerkt aan de door de Opdrachtgever gewenste ID Check zal DPD het Pakket niet doen 

bezorgen en wordt het aan de Opdrachtgever geretourneerd. Laatstgenoemde heeft alsdan geen recht op restitutie van de 

tarieven en/of toeslagen. 

 

 

  

http://www.dpd.nl/
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25. – Optie: Palletadministratie 
 

De kosten van europallets (pallets met het EPAL-keurmerk) kunnen na verloop van tijd hoog oplopen. Om die kosten te 

beperken biedt DPD als Optie aan om een palletadministratie bij te houden. De Opdrachtgever krijgt dan (wegens verbruik) 

maximaal 94% van de europallets terug waarop hij Pakketten aan de Vervoerder heeft aangeboden. Bij het einde van de 

Overeenkomst vervallen alle rechten op teruggave van europallets per direct. 

Stap 1. Als de Opdrachtgever van deze Optie gebruik wenst te maken, moet dit expliciet schriftelijk met DPD zijn 

overeengekomen.  

Stap 2. De Opdrachtgever dient voorafgaand aan het door de Vervoerder afhalen van de Pakketten het depot van DPD in 

Nederland waar de Pakketten door de Vervoerder aan worden geleverd te verzoeken om de hoeveelheid europallets 

te registreren. Alleen in goede staat verkerende europallets die zijn bedoeld voor herhaaldelijk gebruik worden door 

DPD geregistreerd.  

Stap 3. Bij het afhalen van de europallets met Pakketten tekenen de Vervoerder en de Opdrachtgever een palletbon af. De 

hoeveelheid aangeleverde europallets zal met uitsluiting van alle andere bewijsmiddelen enkel aan de hand van de 

bovengenoemde palletbon worden bepaald.  

Stap 4. De europallets met Pakketten dienen door de Vervoerder te worden aangeleverd bij een depot van DPD in 

Nederland voordat de Pakketten aan de Geadresseerden worden bezorgd. 

Stap 5. Het verzoek om teruglevering van europallets dient uiterlijk binnen 60 (zestig) werkdagen na stap 4 schriftelijk bij 

DPD te worden ingediend. Daarna worden de europallets niet meer teruggeleverd. Het verzoek dient betrekking te 

hebben op minimaal 30 europallets. 

Stap 6. Na het indienen van een geldig verzoek worden de europallets binnen 20 (twintig) werkdagen door een Vervoerder 

aan de Opdrachtgever teruggeleverd. Als het verzoek ziet op minder dan 30 europallets, kan de Opdrachtgever op 

eigen kosten de geclaimde europallets op afspraak afhalen bij het depot van DPD waar de europallets door de 

Vervoerder heen zijn gebracht. De Opdrachtgever moet dan wel de palletbon(nen) meenemen, want die moet bij het 

afhalen van de europallets door DPD en de Opdrachtgever worden ondertekend. 

 

 


