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Het verzenden van pakketten is vaak 

tijdrovend en duur en het wordt er niet 

makkelijker op wanneer je over de grens 

gaat verzenden. Toch moet dit je er niet van 

weerhouden om je verkopen te boosten en 

internationaal te verkopen. 

Een order is pas afgerond, wanneer 

het product probleemloos bij je klant is 

aangekomen. Daarom is het belangrijk dat 

je goed nadenkt over de producten die je 

internationaal verkoopt en dus verstuurt, 

welke verzendmethodes daar het beste bij 

passen, welke documenten benodigd zijn en 

de regels die je vooral niet moet vergeten. 

The world is yours en daar helpen we je 

graag mee! Daarom hebben wij 10 ultieme 

tips voor je opgesteld zodat je probleemloos 

internationaal kunt verzenden. 

SUCCESVOL INTERNATIONAAL VERZENDEN
Probleemloos de grens over

“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!”
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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. 

“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

 M Versterk hoeken met verpakkingstape van 

minimaal 48mm breed.

 M Houd een afstand van 6cm aan tussen je 

product en de doos. 

 M Vul het pakket op met opvulmateriaal zoals 

bubbelplastic of piepschuim. 

 M Kwetsbare goederen? Gebruik dozen met 

dubbel gelaagd golfkarton.

 M Gebruik meerdere lagen bubbelplastic voor 

kwetsbare goederen. 

DON’TS

 N Te kleine doos, waardoor je geen 

opvulmateriaal meer kunt gebruiken.

 N Koord of draad om de doos te sluiten.

 N Kranten als opvulmateriaal, vanwege 

bepaalde censuurregels.

 N “Fragile” markering: het hangt van de 

vervoerder af of deze wel of niet benodigd 

en toegestaan is.
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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 voor landen 

buiten de EU 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

GDPR 

Het tonen van het telefoonnummer 

op de buitenkant van het pakket is 

vanwege dataminimalisatie in de wet, in 

landen binnen de EU niet toegestaan. 

Vervoerders houden hier rekening 

mee door deze informatie niet op 

het verzendlabel te plaatsen. Je mag 

de informatie wel doorgeven aan de 

vervoerder voor smsjes bijvoorbeeld. 

Om zo de kans op een succesvol 

afgeleverd pakket te verhogen. Voor 

landen buiten de EU is het nog steeds 

aan te raden om de contactgegevens 

ook op het verzendlabel te vermelden.
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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. 

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 verschillende verzendopties

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.
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 N Spuitbussen

 N Alcoholhoudende dranken

 N Sigaretten

 N Goederen die beperkt houdbaar zijn  

 N Benzine of olie

 N Nagellak

 N Parfum

 N Gif

 N Aanstekers

 N Brandblussers

 N Gasmaskers

 N Loterij tickets

 N Ruwe diamenten

 N Beschadigde accu’s

 N Magneten

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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Tip 5: Verzekerd verzenden

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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“Wanneer je pakketten buiten de EU gaat verzenden, 

ontkom je niet aan de douane. Met een goed en volledig 

ingevuld douaneformulier wordt je pakket vaak sneller 

door de douane afgehandeld.”

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

De juiste formulieren

Afhankelijk van wat je verzendt en waar het 

pakket naartoe gaat, voeg je een CN22 of 

CN23, CP71 Dispatch Note en Commercial 

Invoice toe aan je zending. 

Wanneer er een importbeperking of boycot is 

van producten uit China, dan dien je ook een 

Certificate of Originel (CoO) toe te voegen 

een je zending. 

Tip 6: Correct ingevulde douaneformulieren 

Wil je een pakket versturen naar een land buiten de EU? Dan moet deze altijd gepaard gaan met 

een douaneverklaring CN22 of CN23. Dit formulier geeft aan wat er wordt getransporteerd en 

moet  worden toegevoegd aan de buitenkant van je pakket. Om vertragingen te voorkomen is 

het belangrijk dat je het document zo volledig mogelijk invult.
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Benodigd voor inklaring 

door de douane in landen 

buiten de Europese Unie.

De douaneverklaring moet 

als sticker of formulier 

aan de buitenkant van een 

pakket worden bevestigd. 

Gebruik CN22 voor 

goederen tot 2kg met 

een waarde tot 425 euro. 

Gebruik CN23 vanaf 2kg of 

met een waarde hoger dan 

425 euro.

Een exportdocument dat 

moet worden toegevoegd 

aan iedere commerciële 

zending buiten de EU. 

Bevat informatie over de 

afzender, verzendafspraken 

en de goederen die worden 

getransporteerd. Bij voorkeur 

twee maal toevoegen aan de 

buitenkant van het pakket.

Daarnaast kun je dit 

document aan de 

binnenzijde toevoegen voor 

de ontvanger.

Het CP71 formulier is een 

verplicht begeleidend 

document van het CN23 

formulier en dient als 

adreskaart.

Plaats dit document 

zichtbaar in de transparante 

envelop wanneer je niet 

wilt dat derde partijen, die 

verantwoordelijk zijn voor de 

afhandeling van de zending, 

op het CN23 document 

kunnen zien wat de inhoud 

en waarde is van het pakket.

Douaneverklaring Commercial Invoice Dispatch Note

CN22 & CN23 Handelsfactuur CP71

Hoeveel documenten moet je toevoegen?

Afhankelijk van je pakket moet je tot wel 8 documenten toevoegen aan je internationale 

zending. Om vertragingen te voorkomen, wordt aangeraden om de belangrijkste documenten 

in tweevoud toe te voegen. Voor de Commercial Invoice dien je drie prints bij te voegen, één 

voor het land waar je vanuit exporteert, één voor het land waarnaar je verstuurt en één voor de 

ontvanger. 

Voorkom vertraging met deze tips

 M Vul de douaneverklaring altijd in het Engels in. 

 M Voeg documenten in tweevoud toe aan de buitenkant van je pakket.
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Een Certificaat van Oorsprong (CvO) is een 

document dat de oorsprong van een product 

aangeeft. Een CvO bewijst dus in welk land 

een product gemaakt is. 

Een aantal landen buiten de EU eist bij de 

invoer van goederen een CvO. Dit kan men 

doen om politieke redenen waarbij invoer 

van goederen uit bepaalde, niet bevriende 

CoC: Certificate of Origin

CvO: Certificaat van Oorsprong landen, wordt beperkt of zelfs verboden of om 

handelspolitieke redenen waarbij invoer van 

goederen uit bepaalde landen wordt beperkt 

ter voorkoming van marktverstoring. Voor 

leveringen aan afnemers binnen de EU zijn 

geen CvO’s nodig.

Een CvO kan worden aangevraagd via de 

website van de KvK. Via deze link kun je 

controleren of voor jouw zending een CvO 

benodigd is. 

Strengere douanecontroles

Overheden controleren steeds strenger welke goederen hun land binnenkomen. Vanaf 1 

januari 2019 wordt daarom de informatievoorziening voor het verzenden van goederen 

buiten de EU aangescherpt. Dat betekent dat douaneformulieren volledig en correct moeten 

worden ingevuld. Doe je dit niet? Dan kan dit reden zijn om de zending vast te houden en niet 

te bezorgen in het land van bestemming. Dit kun je voorkomen door alles in te vullen. Ook 

wanneer velden niet verplicht lijken.

Automatisch ingevulde douaneformulieren

Verzend je via SendCloud en maak je gebruik van PostNL Globalpack? Dan wordt een 

douaneverklaring automatisch aangemaakt in je verzendomgeving. 
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De douaneverklaring goed invullen

Het CN22 formulier bevat dezelfde informatie als het CN23 formulier, maar is minder 

uitgebreid. Zo zorg je ervoor dat jouw douaneverklaring goed is ingevuld:

1. Vul de adresgegevens in van de afzender 

en ontvanger. Vul alle bekende adresgegevens 

in om de kans op een succesvolle levering te 

vergroten. Vermeld ook het telefoonnummer 

van jouw klant. In sommige gevallen wordt 

namelijk contact opgenomen met de 

ontvanger.

2. Geef aan of je jouw pakket (niet) retour wilt 

ontvangen wanneer jouw zending niet kan 

worden bezorgd. In sommige gevallen kan 

een pakket niet succesvol worden afgeleverd. 

Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer 

de informatie op het verzendlabel of de 

douaneverklaring onvolledig of foutief is. Maar 

ook wanneer een levering wordt geweigerd 

door de ontvanger. In deze gevallen kan een 

retourtoeslag in rekening worden gebracht. 

Door op de douaneverklaring aan te geven dat 

je het pakket niet retour wilt ontvangen, kom 

je niet voor onverwachtse retourkosten te 

staan, maar verlies je ook je pakket.

3. Geef aan wat er in het pakket zit. Kies je 

hier voor “Handelsmonster”, “Retourgoederen” 

of “Overig”? Vul dan (indien van toepassing) 

ook de lichtblauw gekleurde onderdelen 

in. Geef altijd een zo nauwkeurig mogelijke 

omschrijving van de inhoud van het pakket.
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Bewaar altijd een kopie van 

de Commercial invoice en het 

CN23 formulier voor jezelf. Het 

kan voorkomen dat er te hoge 

douanekosten worden gerekend door 

fouten in de afhandeling van je zending.

Geharmoniseerde Tariefcodes (HS-code)

Een goederencode of HS-code (Harmonized System) is een meercijferige code die de 

douane wereldwijd gebruikt om producten in te delen. De code bestaat in totaal uit 10 cijfers 

waarvan de eerste 6 internationaal gelijk zijn. Vul dus altijd minimaal een 6 cijferige code in en 

definieer wanneer mogelijk ook de subcategorie van je product. In sommige landen kunnen 

belastingtarieven voor subcategorieën namelijk verschillen. Echter, is dit in de meeste gevallen 

niet van toepassing en is een 6-cijferige HS-code voldoende. Bekijk de HS-code lijst op www.

tariffnumber.com.

4. Vermeld goederencode en land van 

oorsprong. Geef aan in welk land het product 

geproduceerd of geassembleerd is en vermeld 

de HS-code van jouw product(en). Hiervoor 

gelden dezelfde voorwaarde als bij het CN22 

formulier.

5. Opmerkingen of speciale vermelding. In 

sommige gevallen zijn producten onderhevig 

aan quarantaine, sanitatire/gezondheids- of 

andere invoerbeperkingen. Het is belangrijk 

om dit aan te geven op de douaneverklaring. 

Denk hierbij onder andere aan voedsel, 

medicijnen of andere organismen.

6. Vergeet niet om de datum in te vullen en 

een handtekening te zetten. Zonder datum 

en handtekening is het douaneformulier niet 

rechtsgeldig en bestaat de kans dat een pakket 

niet wordt afgeleverd. Met het zetten van een 

handtekening verklaar je dat het document 

juist is ingevuld en dat er geen gevaarlijke of 

verboden goederen in het pakket zitten.
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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: 

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

zending.

 M Wie het transport verzorgt en tot waar.

 M 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.

Standaard Incoterms Alleen voor transport over water

FAS: free alongside ship

FOB: free on board

CFR: cost and freight

CIF: cost insurance and freight

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
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Uitgelicht: Meest voorkomende Incoterms

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

DAP 

Betekent dat de verkoper de goederen 

levert aan de koper op het moment 

dat de vervoerder is gearriveerd op de 

overeengekomen plaats.

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.

DDP 

Werkt hetzelfde als DAP. Alleen bij DDP 

betaalt de verkoper ook de invoerrechten.

Incoterms vastleggen

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.

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.
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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.

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

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.

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. 

 ç Ga na welke verzendoptie en vervoerder 

het meest voordelig is.

 ç Wees op de hoogte van eventuele 

toeslagen, zoals een eilandtoeslag.

 ç Duik in de regels, voorwaarden en kosten 

van je specifieke zending.

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.
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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: 

 M Samenwerken met een internationale 

logistieke partij. Om prijsafspraken te 

kunnen maken voor zowel zendingen als 

retouren. 

 M 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.  

 M 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), 

drie keer een correct ingevulde Comercial 

Invoice en wanneer nodig ook een CP71 

Dispatch Note en 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 Europa’s nummer 1 verzendtool voor 

webshops. Wij helpen online retailers groeien, door 

het meest dure en tijdrovende proces van een 

webshop te automatiseren: het verzenden. 

Van het aanbieden van verschillende bezorgopties 

in de checkout, het picken en packen van orders, 

printen van verzendlabels en het versturen van 

tracking notificaties tot aan het verwerken van 

Europese retouren. In vijf jaar tijd is SendCloud van 

idee van drie voormalige webwinkeliers uitgegroeid 

tot een van de snelst groeiende tech-bedrijven van 

Europa.

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

instagram.com/sendcloud

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

