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GEBRUIKERSHANDLEIDING 

DHL PARCEL 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INTRODUCTIE 

DHL Parcel biedt Magento 1 webshops een handige koppeling, genaamd plug-in. Hiermee 
biedt u afleveropties direct aan in uw webshop en daarmee vergroot u uw service voor uw 
klanten. Daar profiteert uw webshop van. Uit onderzoek* blijkt dat het aantal aankopen in uw 
webshop stijgt als klanten afleveropties kunnen kiezen. Daarnaast kunt u met de plug-in de 
verzendlabels direct printen vanuit uw webshop. Zo is het versturen van pakjes een stuk 
eenvoudiger en leuker. In deze handleiding staat stap voor stap beschreven hoe u de 
koppeling installeert voor Magento 1. Komt u er niet uit of heeft u nog vragen? Wij helpen u 
graag verder per e-mail of bel 0031 88 34 54 333. Let op: deze plug-in is alleen te gebruiken 
voor webshops die versturen vanuit de Benelux en/of Zwitserland. 
 
*Bron: Metapack  

https://www.dhlparcel.be/nl/bedrijven/handige-afleveropties
mailto:cimparcel@dhl.com?subject=Vraag%20over%20Magento%201%20plug-in
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INSTALLEREN 

 
Stap 1: Haal uw activeringscode op 

Voor u aan de slag gaat met Magento, haalt u eerst uw activeringscode (ook wel API Key) op uit My 

DHL Parcel. In My DHL Parcel vindt u deze gegevens via ‘Instellingen’ (1) in de tab ‘API Keys’. Klik op 

de button ‘Genereer API Key’ (2) om uw activeringscodes op te halen. Bewaar deze gegevens goed.  

 

Heeft u nog geen account voor My DHL Parcel of ziet u de button ‘Genereer API Key’ (2) niet, neem 

dan contact met ons op via e-mail of bel naar 0031 88 34 54 333. 

 

Stap 2: Installeer de plug-in 

 

Pak het plugin ZIP bestand uit in de Magento hoofdmap met de volgende commando’s: 

  $ cd /root/van/magento/project 

  $ unzip magento1-dhl-shipping-*.zip 

 

Voorbeeld: 

 
 

Nadat het ZIP-bestand is uitgepakt, is het aan te raden om de cache van uw Magento webshop te 

legen. 

  

https://my.dhlparcel.be/
https://my.dhlparcel.be/
mailto:cimparcel@dhl.com?subject=Vraag%20over%20Magento%201%20plug-in
mailto:cimparcel@dhl.com?subject=Vraag%20over%20Magento%201%20plug-in
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Stap 3: Open de DHL koppeling in Magento   

Ga in Magento naar ‘System’ (1) en kies voor ‘Configuration’ (2). 
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Stap 4: Instellen van de DHL koppeling in Magento   

 

 Klik op ‘Sales’ (1), kies voor ‘Shipping Methods’ (2) en klik het menu ‘DHL Parcel’ (3) open.  

 Kies bij de optie ‘Enabled’ voor ‘Yes’ (4) om de DHL koppeling in uw Magento shop te activeren. 

Mocht u DHL Parcel niet zien in de lijst met ‘Shipping Methods’ dan is er iets misgegaan met de 

installatie van de plug-in. Neem dan contact op met de support. 

 In de velden ‘API UserID’ en ‘API Key’ (5) vult u de activeringscode van stap 1 in.  

 Klik op de button ‘Test API Credentials’ (6) om de verbinding te testen. Is de verbinding succesvol, 

dan kleurt de button groen. Is de verbinding niet succesvol, neem dan contact op met support.  

 Selecteer nu uw juiste klantnummer bij ‘API Account ID’ (7). De bedrijfscode bij ‘Api Organisation 

ID’ wordt automatisch ingevuld.  

 Kies ‘No’ bij ‘Default sent to business’ (8) als uw webshop verkoopt aan consumenten. Verkoopt u 

doorgaans aan bedrijven, selecteer dan ‘Yes’. Kies ‘Yes’ bij ‘Print ordernumber on label’ (8) om het 

ordernummer op uw verzendlabels te printen. De track en trace link staat al goed ingesteld en 

wordt meegestuurd in de bestelbevestiging. Uw klanten kunnen dan met één klik de afleverstatus 

van hun pakket zien.  

 Bij de landkeuze (9) selecteert u de landen waarnaar u wilt versturen met DHL Parcel. De 

‘Gateway Url’ en ‘Debug’ instellingen kunt u overslaan. Sla de gegevens op (10).  

mailto:cimparcel@dhl.com
mailto:cimparcel@dhl.com
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Goed gedaan! De installatie en configuratie van de plug-in heeft u nu afgerond. U kunt nu aan de 

slag met het instellen van uw verzend- en afleveropties en dan rollen de labels straks direct uit uw 

webshop. Handig. 

 

 

VERZENDOPTIES INSTELLEN 

 

Met verzendopties in uw webshop vergroot u uw service voor uw klanten. Daar profiteert uw 

webshop van, want uit onderzoek blijkt dat het aantal aankopen in uw webshop stijgt als uw klanten 

iets te kiezen hebben. 

 

Stap 1: Verzendergegevens  

In hetzelfde menu waarin u hierboven de installatie hebt gedaan, stelt u uw verzendergegevens in 

System/Sales/Shipping Settings (1). Vul alle velden in om uw verzendergegevens compleet te maken 

(2). Bij het veld Country (3) kunt u voor een Belgische website ‘België’ als land instellen. Na het 

invullen van alle velden bewaart u de aanpassing via de ‘Save Config’ button (4). 

 

  

1 

2 

3 

4 
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Vul uw webshop gegevens in bij ‘General’ (1) – mochten deze nog niet ingevuld zijn - en klik hier het 

menu ‘Store Information’ (2) open. Vul alle velden in (3) en valideer uw BTW-nummer (4). Sla de 

gegevens op (5). 

 

 
 

Stap 2: Kies uw afleveropties  

Kies in het menu Sales opnieuw voor de optie ‘Shipping Methods’. Hier staan alle afleveropties: 
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Afleveropties voor zakelijke zendingen in de Benelux: 

 Undisclosed sender: stel een andere verzender in voor op het verzendlabel 

 Return labels: voeg een retourlabel toe aan uw zending 

 Homedelivery: levering op het adres van de ontvanger 

 Saturday delivery: levering op zaterdag (enkel beschikbaar in Nederland) 

- zendingen moeten in dit geval op vrijdag afgehaald worden. 

 Expresser: bezorging de volgende werkdag vóór 11 uur in de Benelux 

 Delivery to construction site: bezorging op een locatie in aanbouw 

 

Afleveropties voor zendingen aan consumenten in de Benelux: 

 Time Window: bied in uw webshop tijdvakken aan voor de levering aan consumenten in 

Nederland 

 Return labels: voeg een retourlabel toe aan uw zending 

 Homedelivery: bezorging op het thuisadres van de ontvanger 

 ServicePoint: bezorging bij een DHL afhaalpunt  

 No Neighbour Delivery: niet afleveren bij buren als de ontvanger niet thuis is 

 Evening Delivery: levering tussen 18.00u en 21.00u ‘s avonds 

 Saturday delivery: levering op zaterdagvoormiddag (tussen 8.30u en 13.00u) 

- zendingen moeten in dit geval op vrijdag afgehaald worden. 

* Same Day Delivery: levering op dezelfde dag is enkel mogelijk voor binnenlandse zendingen in Nederland. 

 

Het instellen van de afleveropties leggen we hieronder per optie uit. 

 

Undisclosed Sender - stel een andere verzender in voor op het verzendlabel 

 

 Selecteer ‘Yes’ (1) als u standaard een andere naam en verzendadres op uw labels wilt printen. 

Wilt u dit alleen incidenteel doen, selecteer dan ‘No’. 

 Vul de gegevens in die u wilt tonen op het label (2). 

 Sla uw wijzigingen op (3). 
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Time Windows - bied in uw webshop tijdvakken aan voor de levering aan consumenten in Nederland 

 
Tijdvakken zijn alleen beschikbaar voor levering in Nederland 

 Selecteer of u de tijdvakken wilt activeren door ‘Yes’ te selecteren bij ‘Enable Time Windows’ (1). 

 Als u alleen de tijdvakken wilt tonen als alle producten in één bestelling op voorraad zijn, kies bij 

(2) voor ‘Yes’. Anders selecteer ‘No’. 

 Kies bij ‘Show x days in forward’ voor hoeveel dagen vooruit u de tijdvakken wilt tonen in uw 

shop (3). 

 Selecteer de bezorgduur bij ‘Transit time’(4). In Nederland is dit doorgaans de volgende werkdag, 

dus 1 dag. Dit hangt af van de ophaal- of aanleverafspraken die u met DHL heeft gemaakt. 

 Selecteer bij ‘Shipping Days’(5) de dagen waarop u verstuurt. Houd de Ctrl-toets ingedrukt om 

meerdere dagen te selecteren. 

 Bij ‘General Cutoff Time’(6) kiest u de aanlevertijd van uw bestellingen bij DHL.  

 Sla uw wijzigingen op (7). 

 

Return labels - voeg een retourlabel toe aan uw zending 

  

 Wilt u standaard bij elke bestelling ook een retourlabel printen? Kies dan ‘Yes’ bij ‘Add return 

labels by default’ (1) 

 Als u een ander retouradres dan het afzenderadres heeft, dan selecteert u ‘Yes’ bij ‘Use custom 

return address’(2). U kunt uw retouradres dan direct invullen. Is het verzendadres hetzelfde als het 

retouradres, laat deze instelling dan op ‘No’ staan 

 Sla uw wijzigingen op (7) 
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Homedelivery - levering op het thuisadres van de ontvanger 

Wilt u altijd dezelfde verzendkosten in rekening brengen? Volg dan de instructies bij stap 1, anders 

ga direct door naar stap 2. 

Stap 1: Standaard verzendkosten instellen 

 

 Selecteer ‘Yes’ bij ‘Enabled’ (1) 

 Vul de naam in van deze afleveroptie (2). Deze naam wordt getoond in uw webshop 

 Kies bij ‘Rate Type’ (3) voor ‘Flat’. 

 Stel de prijs voor de verzending in, bijvoorbeeld 5.50 of 5.00 (4). De schrijfwijze is in het 

Amerikaans, dus met een punt in plaats van een komma. 

 Stel het bedrag in vanaf wanneer de verzending gratis is voor uw klanten (5). Of vul ‘0’ in als de 

verzending nooit gratis is. 

 Kies of u standaard een handtekening voor ontvangst wilt krijgen en kies of u standaard met de 

optie ‘Verhoogde aansprakelijkheid (extra zeker)’ wilt versturen (6). Bij het aanmaken van het 

label kunt u deze optie per bestelling ook nog aanpassen. 

 Sla uw wijzigingen op (7). 

 

Stap 2: verzendkosten per land en/of acties met verzendkosten instellen 

 

 Selecteer ‘Yes’ bij ‘Enabled’ (1). 

 Vul de naam in van deze afleveroptie (2). Deze naam wordt getoond in uw webshop. 

 Kies bij ‘Rate Type’ (3) voor ‘Matrix’. 

 Download het CSV-bestand om uw verzendkosten in te stellen (4). 
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 Selecteer de eerste kolom (1), ga naar de tab Data (2) en klik op ‘Text to columns’ (3). 

 

 Kies vervolgens voor ‘gescheiden tekens’ (delimited), vink de checkbox ‘Komma’ aan en klik op 

finish. U heeft nu een bestand dat eenvoudiger in te vullen is met de opties verdeeld over 

verschillende kolommen. 

 Per kolom kunt u uw instellingen invoeren, bijvoorbeeld als volgt: 

 
o Goed om te weten: Magento leest de sheet van boven naar onder. Begin eerst met de 

standaard kosten en zet de uitzonderingen eronder. 

o De eerste kolom is de ISO-landcode. 

o In de 2e kolom zet u een * als de instelling geldt voor alle postcodes of u voert de 

postcodes in waarvoor deze instelling geldt (gescheiden met een komma). 

o In de derde kolom kunt u een vanaf gewicht invoeren waarvoor de instelling geldt. 

o De vierde kolom (Amount) gaat over het bedrag van de bestelling. 

o ‘Quantity’ is het aantal items in de bestelling. 

o In de laatste kolom voert u de prijs in voor thuislevering. 

In het voorbeeld hierboven is ingesteld dat de verzendkosten in België standaard €5 bedragen. 

Als een klant in Belgiê 2 items bestelt vanaf €25 per bestelling zijn de verzendkosten gratis. Duitse 

klanten betalen €10 verzendkosten, behalve bij een bestellingen van minimaal €100, dan zijn de 

verzendkosten €7. Nederlandse klanten betalen €8 verzendkosten, behalve bij een bestelling met 

minimaal 3 items vanaf €50. Dan betalen ze €5 verzendkosten.  

 Na het instellen van uw verzendkosten kunt u het CSV-bestand opslaan (opnieuw als CSV-bestand) 

en uploadt u het in Magento bij ‘bestand kiezen’ (4). Als u later uw verzendkosten wilt wijzigen, 

dan exporteert u het bestand, vult de wijzigingen aan en uploadt u het nieuwe bestand. 

 Kies of u standaard een handtekening voor ontvangst wilt krijgen en kies of u standaard met de 

optie ‘Verhoogde Aansprakelijkheid (Extra zeker)’ wilt versturen (5). Bij het aanmaken van het 

label kunt u deze optie per bestelling uitzetten. 

 Sla uw wijzigingen op (6) 

 

 

  

Country Postalcode Weight (and higher) Amount (and higher) qty (and higher) price

BE * 5

BE * 25 2 0

DE * 10

DE * 100 7

NL * 8

NL * 50 3 5
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DHL ServicePoint – levering in een DHL afhaalpunt 

Wilt u altijd dezelfde verzendkosten in rekening brengen? Volg dan de instructies bij stap 1, anders 

stelt u de verzendkosten bij een DHL ServicePoint in zoals beschreven bij stap 2 van ‘Homedelivery’ 

hierboven. 

 Stap 1: Standaard verzendkosten instellen 

 

 Selecteer ‘Yes’ bij ‘Enabled’ (1). 

 Vul de naam in van deze afleveroptie (2). Deze naam wordt getoond in uw webshop. 

 Kies bij ‘Rate Type’ (3) voor ‘Flat’. 

 Stel de prijs in voor levering in een DHL afhaalpunt, bijvoorbeeld 8.50 of 5.00 (4). De schrijfwijze is 

in het Amerikaans, dus met een punt in plaats van een komma. 

 Stel het bedrag in vanaf wanneer de verzending gratis is voor uw klanten (5). Of vul ‘0’ in als de 

verzending nooit gratis is. 

 Stel uw Google Maps sleutel in (6). Deze kunt u ophalen op de website van Google Maps. Heeft u 

nog geen account, dan kunt u deze direct aanmaken. 

 Kies of u standaard met de optie ‘Verhoogde Aansprakelijkheid (Extra zeker)’ wilt versturen (7). 

Bij het aanmaken van het label kunt u deze optie per bestelling uitzetten. Sla uw wijzigingen op 

(8). 

No Neighbour Delivery - niet afleveren bij buren als de ontvanger niet thuis is

 

 Selecteer ‘Yes’ bij ‘Enabled’ (1). 

 Vul de naam in van deze afleveroptie (2). Deze naam wordt getoond in uw webshop. 

 Stel de toeslag in voor de service, bijvoorbeeld 0.50 (3). De schrijfwijze is in het Amerikaans, dus 

met een punt in plaats van een komma. 

 Stel het bedrag in vanaf wanneer de verzeding gratis is voor uw klanten (4). Of vul ‘0’ in als de 

verzending nooit gratis is. 

 Sla uw wijzigingen op (5). 

 

file:///C:/Users/pheuts/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Google%20Maps
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Evening Delivery - levering tussen 18.00u en 21.00u ’s avonds (enkel bij consumenten in Nederland) 

 

 Selecteer ‘Yes’ bij ‘Enabled’ (1). 

 Vul de naam in van deze afleveroptie (2). Deze naam wordt getoond in uw webshop. 

 Stel de toeslag in voor de service, bijvoorbeeld 0.50 (3). De schrijfwijze is in het Amerikaans, dus 

met een punt in plaats van een komma. 

 Stel het bedrag in vanaf wanneer de verzending gratis is voor uw klanten (4). Of vul ‘0’ in als de 

verzending nooit gratis is. 

 Sla uw wijzigingen op (5) 

 

Saturday delivery – levering op zaterdag 

 
 

 Selecteer ‘Yes’ bij ‘Enabled’ (1). 

 Vul de naam in van deze afleveroptie (2). Deze naam wordt getoond in uw webshop. 

 Stel de toeslag in voor de service, bijvoorbeeld 0.50 (3). De schrijfwijze is in het Amerikaans, dus 

met een punt in plaats van een komma. 

 Stel het bedrag in vanaf wanneer de verzending gratis is voor uw klanten (4). Of vul ‘0’ in als de 

verzending nooit gratis is. 

 Sla uw wijzigingen op (5). 
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Expresser - levering de volgende werkdag vóór 11 uur op een zakelijk adres in de Benelux 

 

 Selecteer ‘Yes’ bij ‘Enabled’ (1). 

 Vul de naam in van deze afleveroptie (2). Deze naam wordt getoond in uw webshop. 

 Stel de toeslag in voor de service, bijvoorbeeld 7.50 (3). De schrijfwijze is in het Amerikaans, dus 

met een punt in plaats van een komma. 

 Stel het bedrag in vanaf wanneer de verzending gratis is voor uw klanten (4). Of vul ‘0’ in als de 

verzending nooit gratis is. 

 Sla uw wijzigingen op (5). 

 

Delivery to a construction site – levering op een locatie in aanbouw in de Benelux 

 
 

 Selecteer ‘Yes’ bij ‘Enabled’ (1). 

 Vul de naam in van deze afleveroptie (2). Deze naam wordt getoond in uw webshop. 

 Stel de toeslag in voor de service, bijvoorbeeld 1.50 (3). De schrijfwijze is in het Amerikaans, dus 

met een punt in plaats van een komma. 

 Stel het bedrag in vanaf wanneer de verzending gratis is voor uw klanten (4). Of vul ‘0’ in als de 

verzending nooit gratis is. 

 Sla uw wijzigingen op (5). 
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Stap 3: btw toevoegen 

In het menu ‘Sales’ (1) en ‘Tax’ (2) heeft u waarschijnlijk al de btw-berekening ingesteld. Voor de 

volledigheid kunt u dit nog controleren. Bij ‘Default Country’ (3) kunt u het land instellen van waaruit 

u verstuurt (3). Bij ‘Default State’ en ‘Default Post Code’ selecteert u het sterretje *(4). Sla uw 

gegevens op (5).  

 

 
 

Goed gedaan! Uw verzend- en afleveropties zijn ingesteld. In het laatste hoofdstuk laten we zien hoe 

hoe u direct labels kunt printen vanuit uw webshop. 
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LABELS PRINTEN DIRECT VANUIT UW WEBSHOP 

 

Makkelijk labels printen direct vanuit uw webshop? Dat kan nu heel eenvoudig.  

 

Stap 1: Maak een zending aan 

Om een zending aan te maken, gaat u via het menu ‘Sales’ naar het ‘Orders’ (1) scherm. Hier ziet u 

een overzicht van uw bestellingen en de verzenddata in kleuren (2).  

 Groen: vandaag versturen/z.s.m. 

 Oranje: vanaf morgen versturen 

 Rood: te laat verstuurd 

U kunt uw bestellingen sorteren op verzenddatum. Klik op een bestelling om een label aan te maken 

(3). 

 
 

U ziet nu een overzicht van uw bestelling. Klik op de knop ‘Ship’ (1). Hiermee gaat u naar de pagina 

om de bestelling te verzenden. 
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In het scherm dat nu verschijnt, ziet u onderaan de afleveropties die uw klant heeft gekozen en die u 

in de configuratie standaard heeft ingesteld. U kunt de verzending wijzigen naar wens. Is de zending 

toch bedoeld voor een bedrijf? Wijzig dit dan bij (1). De juiste afleveropties voor bedrijven komen 

dan automatisch in beeld. Moet het pakket toch in een DHL ServicePoint geleverdworden of is het 

een brievenbuspakket, selecteer dit bij (2). Bij (3) kiest u de gewenste afleveropties door ze 

simpelweg aan te vinken. Als u meer labels nodig heeft, dan klikt u op ‘add more packages’ (4) en zo 

kunt u zoveel labels toevoegen als nodig. Per label kunt u het juiste pakkettype selecteren. Klik op de 

button ‘Submit Shipment’ (5) om de labels te maken.  
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Stap 2: Print verzendlabel(s)  

Om de labels van de aangemaakte zendingen vervolgens uit te printen, gaat u weer via het menu 

‘Sales’ naar het ‘Orders’ scherm. Vink de bestelling(en) aan waarvoor u een label wilt uitprinten (1) of 

selecteer alle bestellingen (2). Kies in het ‘Actions’ uitklapmenu (3) de optie ‘Print Shipping Labels’ (4). 

Klik ten slotte op ‘Submit’ (5). 

 

Zo, nu is het versturen van pakjes een stuk eenvoudiger. U heeft de installatie van de plug-in met 

succes afgerond. Nog vragen? Wij helpen u graag verder per e-mail of bel naar 0031 88 34 54 333. 

  

mailto:cimparcel@dhl.com?subject=Vraag%20over%20Magento%201%20plug-in
mailto:cimparcel@dhl.com?subject=Vraag%20over%20Magento%201%20plug-in


18 
 

VEELGESTELDE VRAGEN 

 

HULP IS ONDERWEG! 

Heeft u vragen over de Magento plug-in? We helpen u natuurlijk graag, en zo snel als maar kan. De 

snelste weg naar het antwoord? Check even of uw vraag voorkomt in het lijstje hieronder. Vindt u 

niet wat u zoekt, dan helpen u graag verder per e-mail of bel naar 0031 88 34 54 333. 

 

Q: Op welke versie van Magento werkt de DHL plug-in? 

A: De DHL plug-in voor Magento 1 werkt op Magento 1.9.3.x en hoger. Er is een aparte plug-in voor 

Magento 2 beschikbaar. 

 

Q: Kan ik meerdere verzendlabels in één keer aanmaken? 

A: Op dit moment nog niet. De developers werken continu aan de verbetering van de plug-in. Deze 

optie komt binnenkort beschikbaar. 

 

Q: Welke maat labels kan ik printen vanuit de plug-in? 

A: De afmeting van de labels in de plug-in is op dit moment 10x21cm. In de toekomst zal de afmeting 

wijzigen naar 10x15 cm. 

mailto:cimparcel@dhl.com?subject=Vraag%20over%20Magento%201%20plug-in
mailto:cimparcel@dhl.com?subject=Vraag%20over%20Magento%201%20plug-in

