
QUICK GUIDE 
SHOPWARE KOPPELING DHL 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stap 1 – toegangs-URL 
 
Log in bij online verzendservice My DHL Parcel. Heeft u nog geen account voor My DHL Parcel, maak 
deze gratis online aan.  
 
In het menu ‘Instellingen’ opent u de ‘Koppelingen’ tab. Hier klikt u bij de Shopware koppeling op 
‘gratis koppeling’. U krijgt dan de unieke URL die gekoppeld is aan uw zakelijke account. Kopieer de 
URL. Hulp nodig? Neem dan contact met ons op. 
 

Stap 2 – Shopware 6 koppelen 
 
--- zie hieronder de instructie voor Shopware 5 --- 
Log in bij uw Shopware webshop en klik in het menu ‘Settings’(1) op ‘System’(2) en ‘Plugins’(3).  
 

 
 
Klik op de button ‘Upload plugin’ en voeg hier de Zip-bestand toe met de Shopware koppeling. Het 
Zip-bestand downloadt u hier.  

https://my.dhlparcel.nl/
https://www.dhlparcel.nl/nl/zakelijk/aan-de-slag-met-my-dhl-parcel
mailto:cimparcel@dhl.com
https://dhlparcel.nl/sites/default/files/content/Zip-bestanden/plugin-shopware-6.zip


 
  
De DHL koppeling ziet u in het lijstje met koppelingen(1). Installeer de koppeling door op het menu 
bij (2) te klikken, activeer met het schuifje bij (3).  
 

 
 
Nu kunt u de koppeling configureren door op het menu te klikken en voor ‘config’ te kiezen (1). 
 



 
 
Kies op welke website u de koppeling wilt activeren of kies voor alle webshops(1). Bij (2) zet u de 
koppeling op ‘enabled’ en vult u in de placeholder (3) onder ‘Webhook URL’ uw unieke URL in uit 
stap 1 in. Kies bij (4) wanneer u een label wilt aanmaken in My DHL Parcel: bij elke nieuwe bestelling, 
als de bestelling de status ‘verstuurd’ heeft of bij een afgehandelde bestelling. Sla de gegevens op en 
de koppeling is gemaakt. 
 
Wilt u DHL ServicePoints tonen als bezorgoptie in de check-out? Zet deze optie op actief (5) en vul bij 
(6) Stel uw Google Maps sleutel in. Deze kunt u ophalen op de website van Google Maps. Heeft u nog 
geen account, dan kunt u deze direct aanmaken. Voor een stap voor stap uitleg van het aanmaken 
van een Google Maps key is een handleiding Google Maps key beschikbaar. Kies bij (7) de ingestelde 
bezorgoptie DHL ServicePoint met de naam die u instelt bij de bezorgopties (Stap 4 hieronder). Sla de 
instellingen op (8). 

Stap 3 – labels printen vanuit Shopware 6 
 
Hoera! Labels printen is nu een eitje. Voor elke bestelling maakt My DHL Parcel automatisch een 
conceptlabel aan. Met de bewerkknop kunt u elk label aanpassen en uw voorkeuren en 
verzendopties kiezen. U kunt ook standaard opties kiezen, bijvoorbeeld altijd een retourlabel of 
handtekening bij ontvangen. Er is een handleiding voor My DHL Parcel beschikbaar.  
 

Stap 4 – bezorgopties (optioneel) in Shopware 6 
 
Verbeter de bestelervaring van uw online shoppers met bezorgopties, zoals bezorging bij een DHL 
punt, thuis of in de avond. Ga naar het menu Settings/Shipping. Voeg uw gewenste bezorgopties toe 
via de button ‘Add shipping method’(3). Per optie stelt u uw prijs in.  

https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/get-api-key
https://www.dhlparcel.nl/sites/default/files/content/PDF/API_key_quick_guide.pdf
https://www.dhlparcel.nl/sites/default/files/content/DOCS/Handleiding_My_DHL_Parcel_2018.pdf


 

 
 
Bezorgopties instellen 

Voor de bezorgoptie DHL ServicePoint kunt u een eigen naam kiezen die u wilt tonen op uw website. 
Voor de overige bezorgopties moet u een naam gebruiken uit de tabel hieronder. Zo kan My DHL 
Parcel de optie herkennen en op het label printen. Gebruik exact één of meerdere van deze teksten 
(Geldt niet voor DHL ServicePoint): 
 

Nederlandse teksten Engelse teksten Franse teksten 
Avondbezorging Evening delivery Livraison le soir 

DHL Avondbezorging DHL Evening delivery DHL - Livraison le soir 

Niet bij de buren bezorgen No neighbor delivery  Ne pas livrer aux voisins 

DHL Niet bij de buren bezorgen DHL No neighbor delivery  DHL - Ne pas livrer aux voisins 

Niet bij buren, in de avond bezorgen No neighbor, evening delivery Ne pas livrer aux voisins, ni le soir 

DHL Niet bij buren, in de avond bezorgen DHL No neighbor, evening delivery DHL - Ne pas livrer aux voisins, ni le soir 

In de avond, niet bij buren bezorgen Evening, no neighbor delivery Livraison le soir, pas aux voisins 

DHL In de avond, niet bij buren bezorgen DHL Evening, no neighbor delivery DHL - Livraison le soir, pas aux voisins 

Dichtstbijzijnde DHL ServicePoint  Closest DHL ServicePoint DHL ServicePoint le plus proche 

Dichtstbijzijnde DHL punt  Closest DHL location Point DHL le plus proche 

Dichtstbijzijnde DHL afhaalpunt Closest DHL pickup point Point d’enlèvement DHL le plus proche 

DHL ServicePoint DHL ServicePoint DHL ServicePoint 

DHL punt DHL location Point DHL 

DHL afhaalpunt DHL pickup point Point d’enlèvement DHL 

 
Activeer de bezorgopties 
In het menu DHL Connector Store (1) kiest u welke bezorgopties wilt tonen (2) en welke bezorgoptie 
standaard in de check-out gekozen wordt (3). 
 

 



Bezorgopties per land instellen: 
De bezorgopties ‘avond’ en ‘niet bij buren’ zijn alleen mogelijk voor Nederlandse consumenten. 
Shopware biedt de mogelijkheid om dit in te stellen door het toevoegen van een ‘availability’ van de 
bezorgoptie. Hieronder staat uitgelegd hoe u dit instelt. Kies een naam voor de ‘availability’(1) en 
voeg een beschrijving toe. Met een conditie(2) stelt u in dat de optie alleen voor Nederlandse 
adressen wordt getoond. Bewaar de instelling en voeg hem toe bij de bezorgopties die alleen in 
Nederland mogelijk zijn. 
 

 
 
Prijsvariaties in bezorgopties 
Shopware 6 biedt veel mogelijkheden om verschillende prijzen in te stellen voor bezorgopties, 
bijvoorbeeld afhankelijk van het winkelmand totaal een verschillend tarief voor bezorging. Ontdek de 
mogelijkheden in Shopware. In onderstaand voorbeeld is de prijs van bezorging naar een DHL punt 
(1) verschillend. Door het toevoegen van een ‘Pricing level’ (2) met een zelf gekozen naam (3) kost de 
bezorging €1,95 voor bestellingen onder de €50 en daarboven is bezorging gratis (4). 



 

 
Stap 2 – Shopware 5 koppelen 
 
Log in bij uw Shopware webshop en ga naar het menu ‘Instellingen/Plug-inmanager’. Klik op 
‘Geïnstalleerd’(1), voeg een nieuwe plug-in toe via de button ‘Plug-in uploaden’(2) en voeg bij 
‘Selecteer’(3) het Zip-bestand toe met de Shopware koppeling. Het Zip-bestand downloadt u hier.  

 
  
De DHL koppeling ziet u in de lijst ‘Gedeïnstalleerd’. Klik op het plusje (1) en activeer hem. 

https://dhlparcel.nl/sites/default/files/content/Zip-bestanden/DHL_plugin_shopware-5-1.0.0.zip


 
 
Nu kunt u de koppeling instellen door op het potlood te klikken naast het plusje. 

 
 
Zet de koppeling op ‘Geactiveerd’ (1) en vul in de placeholder (2) bij ‘Webhook URL’ uw unieke URL 
in uit stap 1 in (3) Sla de gegevens op en de koppeling is gemaakt. 
 

Stap 3 – labels printen vanuit Shopware 5 
 
Hoera! Labels printen is nu een eitje. Voor elke bestelling maakt My DHL Parcel automatisch een 
conceptlabel aan. Met de bewerkknop kunt u elk label aanpassen en uw voorkeuren en 
verzendopties kiezen. U kunt ook standaard opties kiezen, bijvoorbeeld altijd een retourlabel of 
handtekening bij ontvangen. Er is een handleiding voor My DHL Parcel beschikbaar.  
 

Stap 4 – bezorgopties (optioneel) in Shopware 5 
 
Verbeter de bestelervaring van uw online shoppers met bezorgopties, zoals thuis- of avondbezorging 
of niet bij de buren bezorgen. Ga naar het menu Instellingen/Verzendkosten en voeg bezorgopties 
toe via het plusje. Stel de volgende gegevens in: 
1. Titel van de bezorgopties (zie opties hieronder). 
2. In welke shop(s) u de bezorgoptie wilt tonen. 
3. De sortering van de bezorgoptie in de check-out. 

https://www.dhlparcel.nl/sites/default/files/content/DOCS/Handleiding_My_DHL_Parcel_2018.pdf


4. Hoe u de kosten wilt berekenen. In onderstaand voorbeeld zijn de kosten per gewicht van de 
bestelling ingesteld. 

5. Stel de kosten in door op het veld onder ‘verzendingskosten’ te klikken. Voeg eventueel extra 
staffels toe. 

6. De bezorgopties ‘avond’ en ‘niet bij buren’ zijn alleen mogelijk voor Nederlandse consumenten. 
Selecteer in de tab Landselectie ‘Nederland’ voor de opties die alleen mogelijk zijn voor 
Nederlandse shoppers. 

7. Sla de wijzigingen op. 
 

 
 
Titels voor de bezorgopties 
U kunt kiezen uit de volgende teksten voor uw check-out. Gebruik exact één of meerdere van deze 
teksten. Alleen dan kan My DHL Parcel de bezorgoptie herkennen en automatisch op het label 
aanmaken: 
 

Nederlandse teksten Engelse teksten Franse teksten 
Avondbezorging Evening delivery Livraison le soir 

DHL Avondbezorging DHL Evening delivery DHL - Livraison le soir 

Niet bij de buren bezorgen No neighbor delivery  Ne pas livrer aux voisins 

DHL Niet bij de buren bezorgen DHL No neighbor delivery  DHL - Ne pas livrer aux voisins 

Niet bij buren, in de avond bezorgen No neighbor, evening delivery Ne pas livrer aux voisins, ni le soir 

DHL Niet bij buren, in de avond bezorgen DHL No neighbor, evening delivery DHL - Ne pas livrer aux voisins, ni le soir 

In de avond, niet bij buren bezorgen Evening, no neighbor delivery Livraison le soir, pas aux voisins 

DHL In de avond, niet bij buren bezorgen DHL Evening, no neighbor delivery DHL - Livraison le soir, pas aux voisins 

Dichtstbijzijnde DHL ServicePoint  Closest DHL ServicePoint DHL ServicePoint le plus proche 

Dichtstbijzijnde DHL punt  Closest DHL location Point DHL le plus proche 

Dichtstbijzijnde DHL afhaalpunt Closest DHL pickup point Point d’enlèvement DHL le plus proche 

DHL ServicePoint DHL ServicePoint DHL ServicePoint 

DHL punt DHL location Point DHL 

DHL afhaalpunt DHL pickup point Point d’enlèvement DHL 

 
 
 


