
Afmeting en gewicht van het pakket

• Maximaal gewicht:  31,5 kg

• Maximale omtrek:  3,00 meter 
       (2x hoogte + 2x breedte + lengte)

• Maximale lengte:  1,75 meter  

DPD Classic is onze standaard b2b dienstverlening voor het leveren van pakketten op 
bedrijfsadressen in België en Europa. Door ons sterke internationale netwerk over de weg is 
DPD Classic de betrouwbare en voordelige oplossing voor het versturen van uw pakketten. 
Met DPD Classic geniet u van gunstige looptijden voor alle Europese bestemmingen.

DPD Classic

Voorwaarden verpakking

•  Geen uitstekende delen: inhoud zit volledig 
in de verpakking

•  Schokbestendig: pakket moet diagonale 
valtest vanaf een hoogte van 80 cm kunnen 
doorstaan 

•  Buitenverpakking is stevig genoeg voor 
gewicht van de inhoud en is dichtgekleefd 
met tape. Denk ook aan een goede 
binnenverpakking.

• 	 Voor	vloeistoffen,	flessen,	aardewerk,	
emmers, blikken en glas: contacteer altijd 
eerst uw sales contactpersoon 

Labelcreatie 
Het DPD Classic label kunt u afdrukken via alle labelprintingtools die DPD aanbiedt.

02/2019DPD	Classic	Infofiche	

Voorwaarden pakket en verpakking



Dienstverlening
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Optionele diensten

• 3	afleverpogingen	in	de	Benelux
• Minimum	2	afleverpogingen	voor	andere	Europese	bestemmingen	
• Online statusoverzicht met actuele verzendinformatie (track & trace en Shipping report)
• Online	bewijs	van	aflevering	(P.O.D.)
• Verzekering tot € 520 per pakket

Toeslagen*
Toeslag Omschrijving

Belgian road tax

Dit is een toeslag gebaseerd op de taks die de overheid op 1 april 2016 heeft 
geïmplementeerd. Alle vrachtwagens met een maximaal toegelaten totaalgewicht 
(MTT)	van	meer	dan	3,5	ton	dienen	sindsdien	een	kilometerheffing	te	betalen	voor	het	
gebruik van de autosnelwegen en bepaalde gewest- en gemeentewegen in België.

Brandstoftoeslag
De hoogte en de duur van deze toeslag wordt bepaald door DPD op advies van 
erkende instanties. Een overzicht van de huidige brandstoftoeslag vindt u op  
www.dpd.be/brandstoftoeslag.

Eilandentoeslag Voor leveringen op bepaalde eilanden wordt een toeslag aangerekend.

Security surcharge
Een toeslag van € 0,10 per pakket voor maatregelen (zoals verhoogde samenwerking 
met overheden, introductie van veiligheidscontroles) die bijdragen tot het vermijden 
van gevaarlijke situaties.

Toeslag niet-Europese Unie / Toeslag 
niet-Europese Unie Collection Request

Kosten voor douaneformaliteiten bij de levering of het terughalen van pakketten  
buiten de Europese Unie.

Optionele dienst Omschrijving

Collection Request

Deze service is ideaal om uw klant optimaal te ondersteunen bij het terugsturen van 
zendingen. De retourpakketten worden bij de klant opgehaald en weer bij u of op een 
ander adres geleverd. Deze optie is zowel nationaal als internationaal beschikbaar. De 
status van het pakket volgt u online op via track & trace.

Verhoogde verzekering
DPD is standaard aansprakelijk tot een bedrag van 520 euro. De verhoogde verze-
kering biedt u de mogelijkheid om een pakketzending binnen Europa tot maximaal 
13.000 euro te verzekeren. Zo is uw pakket maximaal verzekerd.

Zaterdaglevering Laat uw pakket op zaterdag leveren bij uw klant.

Avondlevering Levering mogelijk van maandag tot vrijdag tussen 18u-22u, inclusief Predict-service. 
Contacteer uw sales contactpersoon voor meer informatie.

Express Levering voor een vastgesteld tijdstip (volgende werkdag voor 10u, 12u,18u)

Guarantee
Levering van (internationale) pakketten waarvan u zeker wilt weten dat ze op een 
bepaalde dag op bestemming zullen zijn. Leveren we te laat? Dan krijgt u uw geld 
terug

*Voor een volledig overzicht van de toeslagen en hun tarieven: www.dpd.be/toeslagen.
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Overzicht bestemmingen en looptijden* 

Bestemming Dagen Bestemming Dagen

België 1 Luxemburg (LU) 1

Bosnië en Herzegovina (BA)** 8 Monaco (MC) 2-3

Bulgarije (BG) 4 Nederland (NL) 1

Denemarken (DK) 2 Noorwegen (NO)** 5

Duitsland (DE) 1-3 Oostenrijk (AT) 2

Estland (EE) 4 Polen (PL) 2-3

Finland (FI) 5 Portugal (PT) 4

Frankrijk (FR) 2-3 Roemenië (RO) 3

Griekenland (GR) 5-6 Servië (RS)** 6

Hongarije (HU) 2-3 Slovenië (SI) 2

Ierland (IE), excl. Noord-Ierland 3 Slowakije (SK) 3

IJsland (IS)** 5 Spanje (ES) 4

Italië (IT) 2-4 Tsjechië (CZ) 2-3

Kroatië (HR) 4 Verenigd Koninkrijk (GB) 2-3

Letland (LV) 3-4 Zweden (SE) 3

Liechtenstein (LI)** 2-3 Zwitserland (CH)** 3

Litouwen (LT) 3-4

*    Deze looptijden zijn indicatief en onze standaardlooptijden (niet-gegarandeerd).
* * Douaneafhandeling kan vertraging oplopen. Indien van toepassing rekenen wij extra kosten door aan de verzender.


