DHL RAILLINE
DHL RAILCONNECT
VRACHTTREINEN DOOR HEEL
EUROPA EN VERDER
Betrouwbaar, veilig en milieuvriendelijk spoorvrachttransport –
ook over de nieuwe zijderoute.

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

STANDAARDDIENSTEN
Eurapid • Euroconnect
Railconnect • Euroline • Railline
Douaneafhandeling
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GEïNTEGREERDE DIENSTEN
Euronet • Lead Logistics Partner
Consulting Services • Logistieke Oplossingensets
Door-to-More

GESPECIALISEERDE DIENSTEN
Coldchain • Highvalue
Bijzondere transporten • Foodservices
B2C • Beurzen en evenementen

DHL RAILLINE EN DHL
RAILCONNECT IN EEN
OOGOPSLAG
DHL Railline:
nn

nn

Standaard laadeenheid:
containers, trailers, wagons
en treinen
Pre- en on-carriage, met een
chassis truck of een oplegger
(tilt of box)

DHL Railconnect:

UW ZAKELIJKE BEHOEFTEN
OP HET JUISTE SPOOR
DEKKING
Het verbinden van continenten
Met onze competentiecentra in Europa en Azië kunnen we u operationele
topkwaliteit garanderen. Met ons toegewijde, meertalige en intercultureel
ervaren team bent u verzekerd van de beste service.

EFFICIENCY

nn

Standard loading unit: pallets

nn

Pick-up en delivery via DHL
wegtransport

Concurrerend voordeel

nn

Max. gewicht per vracht:
1.500 kg
Max. afmetingen per item:
240 cm (L) x 220 cm (B)
x 220 cm (H)

voordeel van schaalgrootte zorgt voor de specifieke voordelen van

Standaardkenmerken:

Een reeks van economische aspecten, zoals stabiele energiekosten en het
multimodale transportoplossingen.

FLEXIBILITEIT
Voldoen aan uw behoeften
Onze uitgebreide netwerkdekking plus de totale controle over onze eigen
beschikbare middelen maken het mogelijk flexibele, deur-tot-deur oplossingen

nn

Uiterst betrouwbare
verbindingen in Europa en Azië

nn

Gestandaardiseerde verwerking
van laden en lossen

BETROUWBAARHEID

nn

Veilige en gemonitorde
laadprocessen

Intensieve controle over tijd en kosten

nn

State-of-the-art traceersysteem

beste start voor uw supply chain. U profiteert natuurlijk meteen ook van onze

nn

Efficiënte afhandeling van
transitformaliteiten

efficiënte afhandeling van import-, export- en transitformaliteiten.

nn

Frequente vertrektijden tussen
de grote zakencentra

nn

Zeer betrouwbare deur-tot-deur
doorlooptijden

Extra beschikbare diensten
(tegen vergoeding):
nn

Gedetailleerde GPS tracking

nn

Temperatuurmeting

nn

Vrachtverzekering

nn

Opties voor goederen met
een hoge waarde

nn

POD (Proof of Delivery)
op papier

nn

Inklaring douane
(alleen mogelijk bij DAP –
Delivered at Place)

nn

Import/export inklaring

nn

Maatwerk rapportage

nn

CO2-metingen en
uitstootbeperkingen
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te bedenken die zakenpieken en marktfluctuaties kunnen opvangen.

Met onze accurate transittijden en overzichtelijke tarieven geven we u de

VEILIGHEID
Transparante en veilige processen
We garanderen u veilig transport dat altijd te volgen is via ons state-of-the-art
traceersysteem. Wilt u nog meer transparantie? GPS-monitoring is op verzoek
altijd beschikbaar.

MILIEU
Een belangrijk ecologisch voordeel
We minimaliseren de impact van uw transport op de omgeving door uw
CO2-emissie te reduceren tot een lager niveau dan dat van andere
transportmodules.

Neem voor meer informatie contact op met
freightservices@dhl.com
of ga naar DHL Freight
www.dhl.com/rail
DHL Freight
Godesberger Allee 102-104
53175 Bonn
Duitsland

