
U beslist! 
 

1 exemplaar voor geadresseerde - 1 exemplaar voor DHL Parcel t.b.v. aankomst bijzonderheden bestand en archivering. 

In geval van uitwisseling per e-mail gelden het verzonden en het ontvangen item als opgemaakte exemplaren in bovenvermelde zin. 
Bij optie 1 & 2 wordt DHL Parcel geacht de zendingen te hebben afgeleverd en ondergetekende geacht de zendingen te hebben ontvangen en aanvaard.  
 
DHL Parcel (Belgium) N.V. – Essenestraat 26 – 1740 Ternat             dhlparcel.be 

 

DHL Parcel wil uw zendingen graag snel en vlot bezorgen. Om de aflevering te vergemakkelijken hebben wij 

een aantal afleveropties voor u ontwikkeld.  Door één of meerdere van onderstaande opties aan te kiezen, geeft 

u DHL Parcel de toelating om de voor u bestemde zendingen op de door u aangeduide manier te bezorgen: 

 

 Optie 1: Levering bij buren* 

DHL Parcel biedt mijn zending in eerste 

instantie op mijn (bedrijfs)adres aan. Indien   
niemand aanwezig, mag de DHL-chauffeur 

mijn zending afleveren bij één van mijn buren 

in dezelfde straat. Als mijn buur de zending 

aanvaardt, moet hij/zij tekenen voor ontvangst 

(digitale handtekening op handterminal). Ik 
ontvang dan een kaart in de brievenbus met de 

naam en het huisnummer van de buren 

waarmijn zending is afgeleverd. 
 

* Buren zijn directe buren, buren van buren en 

overburen. Levering bij buren  in een andere straat is 

niet toegestaan. Deze optie is niet mogelijk voor 

zendingen waarop een remboursbedrag moet betaald 

worden. Dergelijke zendingen zal DHL enkel en alleen 

op uw eigen adres aanbieden. 

 

 Optie 2: Levering op veilige plaats 
Mijn zendingen worden op een vooraf 

afgesproken veilige plaats (vb. garagebox) 

afgeleverd. De DHL chauffeur heeft toegang 
tot deze locatie, eventueel door middel van een 

sleutel die ik hiervoor aan DHL heb bezorgd. 

 

 Optie 3: Gesloten verklaring 

Mijn bedrijf is structureel gesloten op 

……………………………………………….. 
 

Ik ga ermee akkoord dat DHL Parcel op 

bovenvermelde dag(en) geen zendingen op 
mijn adres zal aanbieden. Zendingen bestemd 

voor mijn adres zullen door DHL Parcel op de 

eerstvolgende werkdag na deze sluitingsdag 

worden aangeboden. 

 

 0ptie 4: Enkel leveren als ik thuis ben 

Op volgende werkdag(en) ben ik altijd thuis:  
……………………………………………….   
 

Ik ga ermee akkoord dat DHL Parcel enkel op 

deze dag(en) zendingen op mijn adres zal 

aanbieden. 
 
Tip: Optie 4 is ideaal als u (of uw partner) deeltijds 

werkt. Wij raden u aan om optie 4 te combineren met 

optie 1. 
 

 

U kunt deze afspraak opzeggen door een e-mail te versturen naar parcelbe.cs@dhl.com met de tekst 

“Intrekking U beslist”en vermelding van uw adresgegevens en van de optie die u wenst in te trekken. Uw vraag 

zal binnen de 48 uur behandeld worden. 
 

Bedrijfsnaam:  .. …………………………………………………………………………………………………. 

Voornaam: …………………………………………… Familienaam: …..…………………………………… 

Adres: ……………………………………………………………………………………………………………. 

Postcode: …………… Woonplaats:  ………………………………………………………………………..… 

E-mailadres: ………………………………………….. Tel.: …..…………………………………………….. 

DHL Parcel klantnummer (indien van toepassing): ……………………………………………………………. 

 

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

Voor akkoord: Naam / handtekening geadresseerde  Voor akkoord:  DHL Parcel 

mailto:parcelbe.cs@dhl.com

