
GROEN LICHT VOOR SNELLE BEZORGTIJDEN
Met strakke communicatie en een goede samenwerking met onze klanten gaan we de drukte te lijf.  

Op onze website tonen we een overzichtelijke kaart met de verwachte drukte. Meld u ook aan voor  

Piekbericht; de dagelijkse update van de vooruitzichten via e-mail. 

DE VERWACHTINGEN BRENGEN WIJ IN KAART
Op de website tonen we de verwachte drukte met een kaart voor verzenders en ontvangers. We houden 

we u precies op de hoogte en laten zien als we vertragingen verwachten voor die dag of de aankomende 

3 dagen. De kaart is interactief en zoomt in of uit naar wens. Wilt u de verwachting in een bepaalde post-

code weten? Dan kan ook! We tonen dan de locatie, de kleurcode en een melding wat de ontvanger kan 

verwachten als er vertragingen zijn.

KLAAR VOOR DE DRUKKE MAANDEN? 
STOP MET PIEKEREN EN KOM IN ACTIE!

November en december zijn spannende pakketmaanden. Dit jaar staan we voor een nóg grotere uitdaging: tussen Black 
Friday en Sinterklaas zit minder dan een week, terwijl we vorig jaar twaalf dagen hadden. Tijd voor een strak plan! Wij 
zijn klaar om te pieken. U ook? We leggen graag uit hoe wij samen met u grip houden op de drukste maanden van 2019.

WAT BETEKENEN DE CODES?
Op de interactieve kaart op onze  

website laten we in kleurcodes zien 

of we drukte verwachten. Code 

groen betekent: geen bijzonderhe-

den en maatregelen zijn niet nodig.

Ziet u code oranje? Dan kunnen er 

vertragingen voorkomen. Dit kan 

allerlei oorzaken hebben, zoals 

verwachte sneeuwval of een overvolle planning. In het geval van een 

storing in ons logistieke netwerk of onze IT-systemen krijgt u ook 

een code oranje.

Wat moet u doen bij code oranje?
Zet de pakketten en pallets op tijd 

klaar, zodat de chauffeur niet hoeft 

te wachten. Geef niet meer mee 

dan volgens de planning is afge-

sproken.

Code rood is van kracht als we daadwerkelijk vertragingen verwach-

ten. Die kunnen ontstaan doordat de zendingen van de vorige dag 

niet allemaal zijn bezorgd. Ook weersomstandigheden kunnen een 

rol spelen.

 

Wat moet u doen bij code rood?
Meld de vertraging bij uw ontvan-

gers per e-mail of via een melding 

op uw website. Zet de pakketten en 

pallets op tijd klaar, zodat de chauf-

feur niet hoeft te wachten. Geef niet 

meer mee dan volgens de planning 

is afgesproken.

SPECIALE PIEKPAGINA
Meer nieuws en informatie over de piekdrukte vindt u op onze web-

site: dhlparcel.nl/piek 

 Tip!
Pieken met bezorgopties
Biedt u al bezorgopties aan in uw webshop? Denk hierbij bij-

voorbeeld aan de keuze voor een afhaalpunt in uw webshop. 

WIJ ZIJN KLAAR OM TE PIEKEN
DHL Parcel laat niets aan het toeval over. Dankzij geavanceerde plan-

ningssystemen kunnen we goed voorspellen wat ons te wachten 

staat. Dit zijn onze belangrijkste maatregelen:

Het tempo schroeven we op
In ons nieuwe sorteercentrum in Zaltbommel kunnen we per 

dag een half miljoen extra zendingen verwerken. Ook voegen 

we speciaal voor deze periode een sorteerronde toe om 06.00 

uur. Deze cadeautjes worden voor dag en dauw gesorteerd en 

dezelfde dag nog bezorgd. Met een extra pick-up op zaterdag 

én bezorging op zondag halen we dit jaar alles uit de kast.

Meer bezorgcapaciteit
In de piek hebben we 2.500 extra bezorgers en 1.000 extra  

bestelbussen op de weg. Ook een leger kantoorpersoneel springt 

tijdens de piek uit hun driedelig pak. Ze gaan de bezorgers hel-

pen of ondersteunen DHL punten met het afgeven van pakjes. 

 

Meer DHL ServicePoints
De teller staat inmiddels op 3.000 DHL locaties door heel  

Nederland. De voordelen van verzenden naar een ophaalpunt? 

Het is een groenere bezorgoptie en we staan nooit voor een 

dichte deur. Win-win, dus.

Ontvanger in controle
Onze digitale track en trace omgeving is flink verbeterd en 

uitgebreid. Als het pakje over onze sorteerband rolt sturen we 

een bericht met de geplande bezorgtijd. Vanaf dat moment tot 

dat de bezorger op de deurbel drukt kan de ontvanger de be-

zorging wijzigen. Zo staan wij niet voor een dichte deur en be-

zorgen we volgens de wensen van uw klant. 

 Tip!
Deel de e-mailadressen van uw ontvangers met ons, 

zodat zij ook van deze service profiteren.

WAT KUNT U DOEN?
- Stem uw planning goed met ons af, ook bij wijzigingen.

- Zorg dat alles klaarstaat als de chauffeur langskomt.

-  Maak een plan voor Black Friday om uw klant te verleiden zijn 

aankopen eerder te doen.

-  Biedt de Black Friday en Sinterklaas pakjes zo vroeg mogelijk 

bij ons aan.

- Spreid de volumes zo goed mogelijk over de week.

-  Bied onze bezorgopties aan in de check-out van uw webshop. 

 -  Maak de bezorgoptie naar een DHL punt (tijdelijk) iets goed-

koper; we kunnen meer bezorgen als pakjes naar een DHL 

punt gaan.

-  Zorg ervoor dat wij een e-mailadres van uw ontvanger hebben. 

We laten dan weten wanneer we langskomen en de ontvanger 

maakt een nieuwe afspraak als het niet uitkomt.

-  Thuiswinkel.org heeft een vignet ontwikkeld 

voor webshops. Gebruik het vignet om online 

shoppers te herinneren om op tijd te bestellen.
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 Tip! 
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