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Wanneer je internationaal gaat verzenden, 

ben je al een heel eind op weg met je 

webshop. Je hebt waarschijnlijk al flink wat 

orders verwerkt en bent er klaar voor om de 

wijde wereld in te gaan. Daar helpen we je 

graag mee.

Eén van de grootste uitdagingen binnen de 

e-commerce is het gemakkelijk, efficiënt en 

betrouwbaar verzenden van je producten. 

Een order is tenslotte pas afgerond, wanneer 

het product probleemloos bij je klant is 

aangekomen. Bij het verzenden van je 

producten komt veel kijken. Wanneer je klant 

dan ook nog eens in een ander land of zelfs 

buiten Europa woont, dan komt er nog meer 

op je af.

Hoe ga je het product versturen, welke 

verzendmethode past daar het beste bij en 

welke documenten zijn benodigd? Wanneer 

je geen grenzen kent en wil verkopen aan 

klanten uit het buitenland, hebben we 10 

ultieme tips voor je opgesteld zodat je 

probleemloos kunt verzenden. 

“Bedankt voor het 
downloaden van deze 
whitepaper! Je kunt dit 
document gebruiken als 
leidraad om succesvol, 
buiten de EU, te verzenden. 
 
We wensen je veel succes!”

SUCCESVOL INTERNATIONAAL VERZENDEN
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“Ieder land is anders. Besteed daarom extra aandacht aan 
de verpakking, adressering en verzendopties die je kiest. 
Figuurlijk zijn er geen grenzen, zolang je het maar goed 
doet.”

DO’S

 Ĭ Versterk hoeken met verpakkingstape van 

minimaal 48mm breed.

 Ĭ Houd een afstand van 6cm aan tussen je 

product en de doos. 

 Ĭ Vul het pakket op met opvulmateriaal zoals 

bubbelplastic of piepschuim. 

 Ĭ Kwetsbare goederen? Gebruik dozen met 

dubbel gelaagd golfkarton.

 Ĭ Gebruik meerdere lagen bubbelplastic voor 

kwetsbare goederen. 

DON’TS

 Ŗ Te kleine doos, waardoor je geen 

opvulmateriaal meer kunt gebruiken.

 Ŗ Koord of draad om de doos te sluiten.

 Ŗ Kranten als opvulmateriaal, vanwege 

bepaalde censuurregels.

 Ŗ “Fragile” markering: het hangt van de 

vervoerder af of deze wel of niet benodigd 

en toegestaan is.

Tip 1: Een goed verpakt product

Verzenden begint bij een goed verpakt product. Zorg er daarom voor dat je producten veilig 

en goed verpakt zijn. Volgens internationale regels moet de verpakking tegen een val van 1.5 

meter kunnen. 
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VERZENDEN ZONDER GEDOE
4 tips van verpakkingen tot aan de juiste verzendmethodes



 

 

“De adressering is in ieder land anders, dat kan voor 
verwarring zorgen!”

Tip 2: Adressering per land

De adressering is in elk land anders. Sommige 

landen hebben geen huisnummer, postcode 

of zelfs geen straatnaam. Dat kan voor 

verwarring zorgen! In de VS, Canada en 

Australië staat er bijvoorbeeld achter de 

plaatsnaam een afkorting van de staatnaam 

met een areacode. Vermeld altijd het 

e-mailadres en telefoonnummer van de 

klant. Dat verhoogt de afleverkans aanzienlijk. 

Zeker internationaal wil je niets aan het toeval 

overlaten!

Goed om te weten 

De naam van het land staat altijd onder de plaatsnaam en wordt voluit in hoofdletters 

geschreven. Houd Engels aan om deze plaatsnaam aan te duiden. De postcode en 

plaatsnaam mogen geen ISO-code zoals: FR, D, CH etc. bevatten. Dit kan zorgen voor 

fouten in het sorteerproces.

ShoeStore
John Doe
Kanalstrasse 10
80538 München
GERMANY
+49 (0)89 244 14 61 70
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Tip 3: Internationale verzendopties

Op internationaal vlak kun je kiezen voor 

nationale vervoerders en postbedrijven die 

internationaal verzenden (internationale 

vervoerders). De beste tip die we je 

kunnen meegeven, is om na te gaan welke 

internationale verzendoptie het best past bij de 

producten die je verzendt. Het gewicht en de 

omvang van je producten kunnen namelijk 

aanzienlijk verschil uitmaken in de prijs. Ga 

na welke voorwaarden de vervoerders stellen. 

Via SendCloud bekijk je dit in je persoonlijke 

omgeving bij de ‘prijzen & voorwaarden’.

Bied je klant altijd de keuze of deze een Express zending wenst (eventueel tegen extra kosten), 

of een normale zending welke langer duurt. De kracht zit in je communicatie, communiceer 

duidelijk over de bezorgopties die je aanbiedt, extra opties en eventuele verzendkosten. 

Belangrijk 

Houd rekening met de 

gemiddelde levertijd van een 

zending. Briefpost naar Brazilië 

kan bijvoorbeeld al snel meer 

dan een maand onderweg zijn. 

Postnetwerken van bijvoorbeeld 

PostNL zijn over het algemeen 

trager dan een Express netwerk 

van UPS. 
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 Ŗ Spuitbussen

 Ŗ Alcoholhoudende dranken

 Ŗ Sigaretten

 Ŗ Goederen die beperkt houdbaar zijn  

 Ŗ Benzine of olie

 Ŗ Nagellak

 Ŗ Parfum

 Ŗ Vergif

 Ŗ Aanstekers

 Ŗ Brandblussers

 Ŗ Gasmaskers

 Ŗ Loterij tickets

 Ŗ Ruwe diamenten

 Ŗ Beschadigde accu’s

Tip 4: Weet wat wel en wat juist niet is toegestaan om te verzenden

Er worden nog te vaak (dure) fouten gemaakt 

in het verzenden van goederen. Eén daarvan 

is het verzenden van goederen die niet 

zijn toegestaan. Je bent nog altijd zelf 

verantwoordelijk voor de goederen die je gaat 

versturen. Ieder land en iedere vervoerder 

kent verschillende regels in wat wel en niet is 

toegestaan om te verzenden. 

Welke producten zijn over het algemeen niet toegestaan om te verzenden? 

UPS heeft een handige tool 

ontwikkeld waarin je per land 

de specifieke voorwaarden kunt 

vinden. Bekijk dus eerst of de 

artikelen die je wil verzenden 

zijn toegestaan.
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https://www.ups.com/ga/CountryRegs


 

 

Tip 5: Verzekeren? 

De kans dat er wat mis kan gaan tijdens het 

verzenden van je product is aanwezig. Verzend 

je goederen met veel waarde? Dan is het 

verstandig om een overweging te maken om het 

pakket te verzekeren. Je verzekert de waarde 

en kosten van de zending dan tegen schade en 

vermissing. 

Wat wel en wat niet te verzekeren?

Buitenlandzendingen raken relatief vaker kwijt 

dan zendingen binnen Nederland. Verzend 

je veel internationale pakketten? Dan kun je 

het best een aparte verzekering afsluiten per 

pakket. De tarieven verschillen per vervoerder, 

maar je kunt ze ook gemakkelijk en voordelig 

verzekeren tegen ieder gewenst bedrag via de 

SendCloud Insurance. Houd rekening met de 

verzendoptie waarmee je verzendt, het kan zijn 

dat je pakketten standaard zijn verzekerd voor 

een bepaald bedrag.

“Dagelijks worden er miljoenen pakketten in de 
sorteercentra verwerkt.”
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https://www.sendcloud.nl/update-sendcloud-insurance-en-meer/


 

 

Het CoO bewijst in 

welk land een product 

gemaakt is. Deze moet bij 

verzending naar enkele 

landen toegevoegd 

worden vanwege 

importbeperkingen zoals 

een boycot van producten 

uit China. 

“Wanneer je pakketten buiten de EU gaat verzenden, 
ontkom je niet aan de douane. Met een goede 
beschrijving van de inhoud wordt je pakket vaak sneller 
door de douane afgehandeld.” 

PROBLEEMLOOS DOOR DE DOUANE
 
2 tips voor een cruciaal onderdeel van zendingen buiten de EU

Tip 6: Welke douaneformulieren heb ik nodig?

Wanneer je pakketten buiten de EU gaat verzenden, ontkom je niet aan de douane. De 

douaneverklaring (CN22 of CN23), de Commercial Invoice en eventueel het Certificate of 

Origin is benodigd.

De douanesticker plak 

je aan de buitenkant 

van het pakket. 

Gebruik CN22 voor 

goederen tot 2 kg met 

een waarde tot 425 

euro. Gebruik CN23 

vanaf 2 kg of met een 

waarde hoger dan 425 

euro.

Douaneverklaring Commercial Invoice Certificate of Origin

De Commercial Invoice 

is een exportdocument 

welke toegevoegd dient 

te worden aan iedere 

commerciële zending, 

buiten de EU. Voeg deze in 

tweevoud in een ‘paklijsten 

envelop’ aan de buitenkant 

van het pakket toe.
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Let op bij het invullen van de douaneformulieren

 + Beschrijf elk artikel apart.

 + Vermeld het aantal, het gewicht (in gram) en de waarde (in €).

 + Vermeld ook het totaalgewicht en de totale waarde van de inhoud.

 + Specificeer elk artikel met een 6-cijferige HS-goederencode van de Wereld Douane Unie en 

vermeld het land van oorsprong/productie. Deze kun je hier opzoeken.

 + Zet altijd je handtekening op het douaneformulier. Het ontbreken van de handtekening kan 

leiden tot vertraging.

Belangrijke note

Zorg dat je altijd een kopie van de 

Commercial Invoice en het CN23 

label hebt voor jezelf. Het kan 

zijn dat er te hoge douanekosten 

worden gerekend door fouten in de 

afhandeling van je zending. Wanneer 

er zich problemen voordoen, kun 

je nog een gewijzigde invoice 

aanleveren bij de douane. 

Maak je gebruik van 

SendCloud? Dan print je 

automatisch vooringevulde 

douanedocumenten in je 

account.
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https://www.foreign-trade.com/reference/hscode.htm


 

 

Tip 7: Incoterms

De “International Commercial Terms” oftwel Incoterms zijn gestandaardiseerde internationale 

afspraken over het transport van goederen. Deze zet je op de Commercial Invoice. Via de 

Incoterms staan de volgende afspraken zwart op wit: 

 + Wie verantwoordelijk is voor de verzending, verzekering, invoer- en douanekosten van de 

zending.

 + Wie het transport verzorgt en tot waar.

 + Wie verantwoordelijk is voor de goederen in iedere stap van de verzending. Dus ook 

wanneer het risico en de kosten van de levering overgaan van de verkoper naar de koper.

EXW: ex works

FCA: free carrier

CPT: carriage paid to

CIP: carriage and insurance paid to

DAT: delivered at terminal

DAP: delivered at place

DDP: delivered duty paid

FAS: free alongside ship

FOB: free on board

CFR: cost and freight

CIF: cost insurance and freight

Standaard Incoterms Alleen voor transport over water
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Uitgelicht: Meest voorkomende Incoterms

DAP

Betekent dat de 

verkoper de goederen 

levert aan de koper 

op het moment dat 

de vervoerder is 

gearriveerd op de 

overeengekomen 

plaats.

DDP

Werkt hetzelfde als 

DAP. Alleen bij DDP 

betaalt de verkoper 

ook de invoerrechten.

 

CPT

De verkoper regelt en 

betaalt de vervoerder 

die de goederen 

aflevert. De (eerste) 

vervoerder neemt 

echter de risico’s 

over bij aanname. De 

verkoper betaalt ook 

de uitvoerkosten.

CIP

Werkt hetzelfde als 

CPT, maar dan met 

als grote verschil dat 

de verkoper ook de 

verzekering regelt en 

betaalt.

Weet je niet welke Incoterm 

je wil gebruiken? Dan raden 

we de DAP aan. Dit betekent 

simpel gezegd dat jij als 

verkoper de verzendkosten 

betaalt, de verzekering regelt 

en uitvoerdocumenten opstelt. 

De ontvanger betaalt eventuele 

invoer- en douanekosten.

“De meest gebruikte Incoterm is DAP. Je klant betaalt 
eventuele invoer- en douanekosten”.

Je kunt de Incoterms vastleggen in de 

algemene voorwaarden van je webshop. Let 

er wel op dat de Incoterm die je kiest, moet 

worden ondersteund door de vervoerder 

waarmee jij gaat verzenden. 

De 10 meest gemaakte fouten in het 

gebruiken van Incoterms lees je hier. 
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http://www.incotermsexplained.com/the-incoterms-rules/common-mistakes/


 

 

Tip 8: Extra kosten voor jou of je klant? 

Negatieve verrassingen zijn nooit leuk! Om 

succesvol te zijn, waar dan ook, dien je 

duidelijk te communiceren over bepaalde 

verwachtingen. Wanneer je voor DAP als 

Incoterm hebt gekozen, dan is je klant dus 

verantwoordelijk voor de douanekosten.

Geef aan dat er hoogstwaarschijnlijk 

douanekosten betaald moeten worden. 

Wanneer je klant er niet van op de hoogte is, 

mag deze het pakket zelfs weigeren. In het 

ergste geval betaal je dan dus retourkosten 

én douanekosten voor dit pakket. Die kun je 

jezelf besparen. 

UITZONDERINGEN OP DE REGEL
Hoe zit het met extra kosten of retouren? 

Tip 9: Verzendkosten

“Ben je niet zeker of je een product mag versturen of wat de kosten zijn voor het verzenden 

van een zending met een afwijkende omvang? Dan kun je dit het best dubbel checken, via de 

vervoerder of een tussenpartij waarmee je verzendt.”

Een Express dienst is veelal duurder dan 

reguliere post. Daarnaast zijn er per vervoerder 

én land specifieke regels voor het gewicht en 

de afmetingen die zijn toegestaan. Wanneer je 

daar overheen gaat, komen toeslagen je duur 

te staan. 

 � Ga na welke verzendoptie en 

vervoerder het meest voordelig is.

 � Wees op de hoogte van eventuele 

toeslagen, zoals een eilandtoeslag.

 � Duik in de regels, voorwaarden en 

kosten van je specifieke zending.
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“Hoewel het herroepingsrecht buiten de EU niet geldt, is 
het wel klantvriendelijk een retouroplossing te bieden.”

Tip 10: Wereldwijde retouren? 

Via klantvriendelijke voorwaarden, zoals een 

soepel retourbeleid, stimuleer je ook internationaal 

conversie. Je hebt een aantal opties in het efficiënt 

en klantvriendelijk afhandelen van eventuele 

internationale retouren: 

 + Samenwerken met een internationale logistieke 

partij. Om prijsafspraken te kunnen maken voor 

zowel zendingen als retouren. 

 + Retouren uitbesteden aan een lokale partner. 

Zodat je klanten in eigen land goedkoop kunnen 

retourneren en je partner alle administratie 

en het terugsturen naar jouw magazijn kan 

afhandelen.  

 + Internationale retouroplossingen. Vaak 

makkelijker binnen Europa, waar ook het 

herroepingsrecht geldt. Via bijvoorbeeld het 

retourportaal van SendCloud kan je klant 

eenvoudig een pakketpunt kiezen om te 

retourneren. Vervolgens wordt er automatisch 

een retourlabel aangeboden en komt het pakket 

retour.

Uitgelicht

Het bekende Amerikaanse 

warenhuis Macy’s hanteert 

een internationaal 

retourbeleid. Zo kunnen 

klanten uit Europa 

binnen 7 dagen hun 

artikelen retourneren. Dit 

communiceren ze in de footer 

van hun webshop, waarbij 

op de factuur specifieke 

retourinstructies zijn 

toegevoegd. Terugbetaling 

wordt gedaan door een 

internationale betaalprovider, 

in dezelfde valuta en dezelfde 

wisselkoers als tijdens de 

aankoop. 
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Final Checklist

“Last maar zeker niet “least” sommen we graag een 
checklist voor je op. Laat je zending bezorgen, precies 
zoals jij en je klant het wensen.”

1  Controleer of je jouw product mag 

verzenden naar het land waar je naartoe wil 

versturen en bekijk de voorwaarden van de 

gewenste vervoerder. 

2  Kies de verzendoptie(s) die het best bij 

jouw zending past, op basis van de afmetingen 

en het gewicht in combinatie met de beste 

prijs en eventueel een verzekering.

3  Zorg voor zendingen buiten de EU voor 

de juiste douaneverklaring (CN22 of CN23), 

twee keer een correct ingevulde Comercial 

Invoice en wanneer nodig ook een Certificate 

of Origin.

4  Verpak je product(en) stevig, versterk 

de hoeken van de verzenddoos en voeg de 

documenten toe aan je zending.

5  Print de adreslabels met de juiste 

adressering en plak het verzendlabel op de 

grootste zijde van het pakket.

6 Een zending welke uit meerdere 

onderdelen bestaat? Houd ze bij elkaar, maar 

label ieder onderdeel apart.

7 Laat ons helpen! Twijfel niet om 

contact op te nemen bij enige twijfel. Beter 

een vraag te veel, dan te weinig gesteld. Wil 

je gemakkelijker en voordeliger internationaal 

verzenden? Dan ben jij bij ons aan het juiste 

adres.
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Over SendCloud

SendCloud is de nummer 1 verzendtool voor 

webshops. We helpen je (internationaal) groeien, 

door je verzendproces te optimaliseren. 

 Ĭ Plug & Print: Orders direct omzetten in 

verzendlabels via koppelingen met 25+ 

shopsystemen.

 Ĭ Choose & Convert: Meerdere verzendopties in je 

check-out via verschillende vervoerders.

 Ĭ Send & Engage: Automatische Track & Trace 

mails met de verzendstatus voor je klant.

 Ĭ Click & Return: Eenvoudig en foutloos voor 

zowel jou als je klant retouren verwerken.

Interesse? Neem gerust contact met ons op via 

contact@sendcloud.nl of meld je vrijblijvend aan via 

www.sendcloud.nl. 

Volg ons op

facebook.com/SendCloudNL

twitter.com/SendCloud

linkedin.com/SendCloud

http://www.sendcloud.nl
https://www.facebook.com/SendCloudNL/
https://twitter.com/SendCloud
https://www.linkedin.com/company/2907294/

