
Wanneer DHL Parcel een zending bij u komt afleveren en u bent niet aanwezig dan zijn er verschillende mogelijkheden om 

uw zending op een andere manier te laten afleveren. Door het aankruisen van één van de onderstaande mogelijkheden 

machtigt u DHL Parcel om op deze manier af te leveren. Uw keuze geldt dan voor álle zendingen die DHL Parcel op dit 

adres levert.

 	 			Sleutelverklaring 

Zendingen worden op de volgende plaats op mijn adres afgeleverd, waarbij de chauffeur van DHL Parcel toegang heeft 

tot de locatie door een door mij aan DHL verstrekte sleutel (er wordt geen handtekening geplaatst).  
Plaats:

		 		Gesloten	verklaring	
Mijn bedrijf is structureel gesloten op   (dag/dagen	van	de	week). Zendingen  

bestemd voor mijn adres zullen door DHL op de eerstvolgende werkdag na deze sluitingsdag worden aangeboden.

	 		Afleveren	bij	buren*	
Indien gesloten of niemand aanwezig, mag DHL Parcel mijn zending afleveren bij één van mijn buren in dezelfde straat. 

Na tekening van ontvangst, ontvang ik een kaart in de brievenbus met de naam en het huisnummer van de buren bij wie 

mijn zending is afgeleverd. 
*Deze optie is niet mogelijk voor zendingen waarop een remboursbedrag betaald moet worden.

Deze afspraak is opzegbaar door een e-mail te versturen naar backoffice.arn@dhl.com met de tekst “Intrekking 

Machtigingsformulier”, en vermelding van uw adresgegevens en van de optie die u wenst in te trekken. 
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Bedrijfsnaam:      

Contactpersoon (voor en achternaam):  

Straat/huisnummer/toevoeging:     

Postcode:     

Woonplaats:     

E-mailadres:     

DHL Accountnummer (indien van toepassing): 

Aldus verklaard en opgemaakt in tweevoud te                    (plaats) op                             (datum).

Voor	akkoord: Naam / handtekening geadresseerde:           			Invullen	op	terminal,	door	DHL:

Uw	gegevens

MACHTIGINGSFORMULIER

Verwerkt door:

Datum:

Naam:

Datum:
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