DHL FrEIght Euroline
DEUR-TOT-DEUR SERVICE DOOR HEEL
EUROPA EN VERDER

  Flexibele transportoplossingen rechtstreeks naar nationale en internationale bestemmingen, voor
deel- en volledige ladingen. Overal in Europa, met ongeëvenaarde service en concurrerende tarieven.

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

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

UITMUNTEND IN DIRECT TRANSPORT
UITGEBREIDE DEKKING

EEN BETROUWBARE PARTNER

Globaal denken, lokaal handelen

Beste service in zijn klasse

Met dochterondernemingen in meer dan 40 landen,

Als onderdeel van de Deutsche Post DHL Groep hebben we

levert DHL Freight u de dekking die u nodig heeft. Ons

een sterke financiële basis waar u ook voor de lange termijn

uitgebreide netwerk bezorgt uw producten nationaal en

op kunt bouwen, ongeacht economisch mindere tijden.

internationaal, zodat u voor al uw transportbehoeften
met één leverancier kunt werken. Ondanks het enorme

Het door DHL Freight aangestuurde en gecontroleerde

internationale netwerk van DHL Freight, kunt u alle zaken

wagenpark garandeert de constante service die u van

regelen met één lokaal aanspreekpunt.

uw handelspartner verwacht.

WAAR VOOR UW GELD

FLEXIBILITEIT

Ongeëvenaarde capaciteit

Klantgerichte oplossingen

Met vier miljoen rechtstreekse transporten per jaar heeft

In welke branche u ook opereert en wat u ook moet

DHL Freight de capaciteit in huis om het hele jaar door aan

vervoeren, u profiteert van de transportmiddelen van

al uw transportbehoeften te voldoen. Zowel in het laag-

DHL Freight. Van standaardtrailers tot megatrailers,

als in het hoogseizoen kunnen wij onze capaciteit flexibel

u krijgt de juiste service op het juiste moment.

inzetten om u onafgebroken betrouwbare en betaalbare
service te bieden.

Indien nodig kunt u deze diensten op elk gewenst
moment uitbreiden met een brede reeks extra services.

Dankzij onze voortdurende operationele verbeteringen
en een efficiënt inkoopbeleid, kunnen we u de meest

Als duurzaam alternatief voor wegtransport biedt DHL

voordelige en duurzame oplossing bieden.

Freight op vele handelsroutes intermodaal transport over
het spoor. Voor klanten met regelmatig transport tussen
vaste locaties, kunnen we maatwerk netwerkoplossingen
bieden. Wilt u uw complete supply chain verbeteren?
Vraag een persoonlijk consult.

DHL FREIGHT EUROLINE IN EEN OOGOPSLAG
nn

Uitgebreide bedrijfsmiddelen
en capaciteit voorhanden

nn

Door DHL Freight aangestuurd
en gecontroleerd wagenpark

nn

Integraal onderdeel van het
internationale DHL Freight
netwerk van 208 terminals
in meer dan 40 landen

Neem voor meer informatie contact op met
freightservices@dhl.com
of ga naar DHL Freight
www.dhl.com/euroline
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Standaardkenmerken:
nn

State-of-the-art verzend- en
orderverwerkingstools

nn

Direct contact met nationale
DHL Freight experts

nn

Verzendstatus updates en
bezorgbevestiging (IOD)

nn

ISO transportmanagement

DHL Freight
Godesberger Allee 102-104
53175 Bonn
Duitsland

Extra beschikbare diensten
(tegen vergoeding):
nn

Vrachtverzekering

nn

Ontvangstbevestiging (POD)

nn

Import-, export- en
transitformaliteiten

nn

Inklaring bij de douane (alleen
bij DAP - Delivered at Place)

nn

Vervoer van gevaarlijke stoffen
met uitzondering van ADR
klassen 1, 6.2 en 7

nn

Maatwerk rapporten

nn

Real-time GPS truckvolgsysteem

nn

CO2-metingen en
uitstootbeperking

