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1. Een Lightspeed webwinkel koppelen
Heb je een webwinkel van Lightspeed? Dan kun je heel eenvoudig een koppeling maken tussen jouw
zendingen en het Boekuwzending.com platform. Met deze koppeling worden aangemaakte
zendingen automatisch naar je Boekuwzending.com account gestuurd, waarna je met een druk op
de knop een verzendlabel kan aanmaken.
Stap 1: De Boekuwzending.com app zoeken:
Log in op de beheersite van je Lightspeed webwinkel en ga naar ‘apps’:
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Typ vervolgens rechts bovenin de pagina in de zoekbalk de volgende zoekopdracht:
‘boekuwzending’ en druk op enter om de zoekopdracht te starten.

Je kan de app nu openen.
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Stap 2:
Nu je de app gevonden hebt kun je hem installeren. Klik op ‘App installeren’ rechts
bovenin het scherm.
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In dit scherm geef je toestemming aan Lightspeed om de gegevens uit je
webwinkel te delen met Boekuwzending.com. De eerste stap is inloggen met je
Lightspeed inloggevens (Let op! Inloggen met de gegevens van Boekuwzending.com
werkt hier niet) en klik op ‘volgende’.
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Nadat je op ‘volgende’ hebt geklikt krijg je een overzicht van de gegevens
waar Boekuwzending.com toegang tot krijgt. Loop door dit overzicht heen en klik op
‘goedkeuren’ om ons toegang te geven tot je bestellingen en klantengegevens.

Stap 3: De koppeling met LIghtspeed is gemaakt!
In de laatste stap willen we graag weten vanaf welk adres je zendingen wilt versturen, met die
gegevens kunnen we de juiste afzender op het label zetten en wordt de zending op de juiste locatie
afgehaald.
Let op! Als je via DPD verzend, kies dan een adres aar het DPD logo bij staat. Voor verzending met
andere vervoerders hoeft dat niet.
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2. Inloggen
Nadat je onze uitnodiging hebt geaccepteerd kan je starten met zendingen boeken.
Inloggen kan altijd via: https://mijn.boekuwzending.com
1.
2.
3.
4.

Log in met je E-mailadres
Zelf bedachte wachtwoord
Wachtwoord vergeten? Klik op het vraagteken voor een nieuw wachtwoord
Account aanvragen
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3. Dashboard
1. Dit is het hoofdmenu. Hierin zijn de belangrijkste keuze terug te vinden.
2. Onder berichten kan je snel bekijken over welke zendingen of offertes
navragen openstaan
3. Onder nieuwsberichten staan alle nieuwsbrieven die zijn verstuurd met updates over het
systeem maar ook bijzonderheden m.b.t. het versturen van pakketten en pallets
4. Onder mijn account kunnen de persoonlijke instellingen zoals adresboek, standaard
formaten, afdrukprofielen en eigen gegevens worden aangepast
5. Direct naar het scherm om een zending te boeken
6. Aanmaken DPD-labels (indien onderdeel van de overeenkomst met
Boekuwzending.com)
7. Verzoek voor afhaling (indien onderdeel van onze buzzie regio)
8. Aanmaken PostNL labels (indien onderdeel van de overeenkomst met
Boekuwzending.com)
9. Snel een prijs opvragen
10. Hier worden alle zendingen getoond die vandaag worden afgehaald of worden geleverd
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4. Prijsaanvraag
1. Zowel bij het laad als het losadres willen we graag weten of het een
particulier adres betreft. Bij particuliere adressen zijn vaak speciale
voorzieningen/maatregelen nodig voor het laden en lossen.
2. Let op: Voor laad of lostijden van minder dan 6 uur gelden toeslagen
3. Zendingen zwaarder dan 70 kg moet op een pallet staan, als er dan geen heftruck
beschikbaar is dient er voor een klepwagen gezorgd te worden. Voor zendingen breder
dan 2.40 is altijd een heftruck nodig en zij n op aanvraag.
4. <Foto trailer> Een trailer kan bijvoorbeeld niet een woonwijk in of smalle straten.
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5. Geef een goede omschrijving van de inhoud van de zending. Dit
is belangrijk om bijvoorbeeld vertraging te voorkomen.
6. De volledige afmetingen en gewichten zijn nodig voor het bepalen van de
beste verzendoplossing en tarief. Let op, zendingen die groter of zwaarder
blijken dan opgegeven kunnen door de vervoerder beboet worden. Let op zendingen
langer dan 240 cm of hoger dan 220 cm zijn op aanvraag.
7. Het gewicht bepaald mede de mogelijkheden en het tarief van een zending. Bij twijfel is
het beter iets ruimer op te geven.
8. Is de zending stapelbaar? Mag er iets bovenop gezet worden? Let op, zending hoger dan
120 cm en/of zwaarder dan 250 KG zijn nooit stapelbaar.
9. Dit is de handelswaarde van de verzonden goederen. Dit wordt onder meer gebruikt
door de douane en voor de eventuele verzekering
10. ADR zijn alle gevaarlijke stoffen zoals batterijen, spuitbussen, brandbaar, etc.
Vervoerders moeten rekening houden met veel regelgeving op dat gebied en daarvoor is
een goede omschrijving nodig en juist UN-code nodig.
11. Hiermee kunnen de favoriete standaardmaten geselecteerd worden. Deze formaten
kunnen beheerd worden on Mijn account uit het hoofdmenu.
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3.1 Opties
1. Kies de gewenste verzendmethode afhankelijk van de gewenste transit tijd.
2. Selecteer de benodigde opties. Wanneer bijvoorbeeld geen heftruck aanwezig is bij het laden of
lossen en het een zending betreft zwaarder dan 70 KG dan is er een heftruck nodig. Wanneer dit
niet aangegeven wordt dan is het risico groot dat de lading niet geladen of gelost kan worden en
er foutvracht gerekend wordt.
3. Standaard zijn zendingen slechts beperkt verzekerd en staat een eventuele vergoeding (enkele
euro’s per kg) niet in verhouding met de daadwerkelijke waarde. Indien in het eerste scherm de
waarde is opgegeven kan er hier gekozen worden voor een verzekering. Let op de toelichting
onder de i.
Indien gewenst kan Boekuwzending een uitgebreider overzicht sturen met alle voorwaarden.
Na de opties krijg je de mogelijkheid om de prijsopgave op te slaan als offerte of de prijsopgave
direct om te zetten in een boeking.
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4 Offertes
4.1 Offerte aanvragen via prijsaanvraag
Zowel via prijsaanvraag als via menu – offertes – nieuwe aanvraag kan er een offerte
worden aangevraagd. Als er via prijsaanvraag geen prijs getoond kan worden zal het systeem dit
aangeven met een mogelijk een offerte bij ons aan te vragen:

4.2 Offerte aanvragen via menu – offertes
Voor een snelle offerte aanvraag, kan je via menu – offertes, snel een offerte aanvragen. Wij streven
ernaar binnen 1 uur een passende offerte te sturen.
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5 Zendingen
5.1 Zending boeken
1. Zowel bij het laad als het losadres willen we graag weten of het een
particulier adres betreft. Bij particuliere adressen zijn vaak speciale
voorzieningen/maatregelen nodig voor het laden en lossen.
2. De contactpersoon is degene met wij contact opgenomen wordt als er vragen zijn over
het laden of lossen. Zowel het mailadres als het telefoonnummer zijn hiervoor nodig. Let
op, het ontbreken van deze informatie kan tot vertraging of zelfs het retour zenden van
de zending veroorzaken.
3. Voor laad of lostijden van minder dan 6 uur gelden toeslagen
4. Eventuele instructies waarmee rekening gehouden dient te worden tijdens het laden of
lossen. Denk aan laden met klep, openingstijden, toegangsbeperkingen, etc.
5. Zendingen zwaarder dan 70 kg moet op een pallet staan, indien er dan geen heftruck
beschikbaar is dient er voor een klepwagen gezorgd te worden. Voor zendingen breder
dan 2.40 is altijd een heftruck nodig.
6. Een trailer kan bijvoorbeeld niet een woonwijk in of smalle straten.
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7. Kies hier het juiste type van de zending. Hou hierbij rekening
met de volgende maximale formaten van pakketten:
a. (Normaal) pakket:
i. Omtrek maximaal 300 cm (1xL+2xB+2xH)
ii. Maximaal 30 KG
iii. Maximaal 175 lang
iv. Opmerking: Langste zijde is altijd de lengte zijde
b. Groot pakket:
i. Omtrek maximaal 419 cm (1xL+2xB+2xH)
ii. Maximaal 70 KG
iii. Maximaal 270 lang
iv. Opmerking: Langste zijde is altijd de lengte zijde
8. Geef een goede omschrijving van de inhoud van de zending. Dit is belangrijk om
bijvoorbeeld vertraging te voorkomen.
9. De volledige afmetingen en gewichten zijn nodig voor het bepalen van de beste
verzendoplossing en tarief. Let op, zendingen die groter of zwaarder blijken dan
opgegeven kunnen door de vervoerder beboet worden.
a. Opmerking: Langste zijde is altijd de lengte zijde
b. Opmerking: Onder Mijn account aangemaakte standaardformaten kunnen
geselecteerd worden door op het symbool van een doos te klikken.
10. Dit is de handelswaarde van de verzonden goederen. Dit wordt onder meer gebruikt
door de douane en voor verzekeringen
11. ADR zijn alle gevaarlijke stoffen zoals batterijen, spuitbussen, brandbaar, etc.
Vervoerders moeten rekening houden met veel regelgeving op dat gebied en daarvoor is
een goede omschrijving nodig.
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5.2 Opties
1. Kies de gewenste verzendmethode afhankelijk van de gewenste transit tijd.
2. Selecteer de benodigde opties. Wanneer bijvoorbeeld geen heftruck aanwezig
is bij het laden of lossen en het een zending betreft zwaarder dan 70 KG dan is er een
heftruck nodig. Wanneer dit niet aangegeven wordt dan is het risico groot dat de lading niet
geladen of gelost kan worden en er foutvracht gerekend wordt.
3. Standaard zijn zendingen slechts beperkt verzekerd en staat een eventuele vergoeding
(enkele euro’s per kg) niet in verhouding met de daadwerkelijke waarde. Indien in het eerste
scherm de waarde is opgegeven kan er hier gekozen worden voor een verzekering. Let op de
toelichting onder de i.
Indien gewenst kan Boekuwzending een uitgebreider overzicht sturen met alle voorwaarden.
Na de opties krijg je de mogelijkheid om de prijsopgave op te slaan als offerte of de prijsopgave
direct om te zetten in een boeking.
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5.3 Labels
Via Menu - Zendingen – Verzendlijst kies je de labels die je wilt uitprinten/downloaden.

Nadat een label beschikbaar is kan deze later altijd weer opgezocht worden bij de zending in het
zendingen overzicht en opnieuw gedownload.
Graag voor de komst van de chauffeur het label printen en duidelijk en stevig op de bovenkant van
de zending vastplakken. Het is belangrijk dat alles op het label goed leesbaar is.
De verzendlijst graag laten tekenen door de chauffeur, als bewijs dat de pakketten zijn
meegenomen.
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6 DPD-labels
6.1 Registratie
Via het dashboard knop DPD-label kom je in het scherm om een DPD-label te maken:

De aanvraag van een account is eenmalig:
1. Vul het gewenste adres in waar de pakketten opgehaald mogen worden, het aantal
verwachte pakketten per maand en de gewenste afhaaldagen/tijden
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6.2 DPD label aanmaken
Indien account is aangemaakt kan je starten met verzenden:
1. Geef een goede omschrijving van de inhoud van de zending.
2. Kies hier het juiste formaat van de zending. Hou hierbij rekening met de volgende maximale
formaten van pakketten:
a. Omtrek maximaal 300 cm (1xL+2xB+2xH)
b. Maximaal 30 KG Let op, altijd gewicht per pakket invullen
c. Maximaal 175 lang
d. Opmerking: Langste zijde is altijd de lengte zijde
3. Dit is de handelswaarde van de verzonden goederen. Dit wordt onder meer gebruikt door de
douane en voor verzekeringen. Als je hier een waarde invult krijg op je de volgende pagina
een tarief en mogelijkheid om de zending te verzekeren. Wij adviseren de zending te
verzekeren als de inhoud van de zending een hoge waarde heeft.
4. Eigen referentie
5. Mogelijkheid voor een tweede referentie
6. Selecteer de afhaal locatie waar de pakketten afgehaald mogen worden
7. Zowel bij het laad als het losadres willen we graag weten of het een particulier adres betreft.
Bij particuliere adressen zijn vaak speciale voorzieningen/maatregelen nodig voor het laden
en lossen.
8. De contactpersoon is degene met wij contact opgenomen wordt als er vragen zijn over het
laden of lossen. Zowel het mailadres als het telefoonnummer zijn hiervoor nodig. Let op, het
ontbreken van deze informatie kan tot vertraging of zelfs het retour zenden van de zending
veroorzaken.
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6.3 Opties
1. Kies de gewenste verzendmethode afhankelijk van de gewenste transit tijd.
2. Selecteer de benodigde opties. Wanneer bijvoorbeeld geen heftruck aanwezig is bij het
laden of lossen en het een zending betreft zwaarder dan 70 KG dan is er een heftruck nodig.
Wanneer dit niet aangegeven wordt dan is het risico groot dat de lading niet geladen of
gelost kan worden en er foutvracht gerekend wordt.
3. Standaard zijn zendingen slechts beperkt verzekerd en staat een eventuele vergoeding
(enkele euro’s per kg) niet in verhouding met de daadwerkelijke waarde. Indien in het eerste
scherm de waarde is opgegeven kan er hier gekozen worden voor een verzekering. Let op de
toelichting onder de i.
Indien gewenst kan Boekuwzending een uitgebreider overzicht sturen met alle voorwaarden.
Na de opties krijg je de mogelijkheid om de prijsopgave op te slaan als offerte of de prijsopgave
direct om te zetten in een boeking.
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Met de knop ‘afronden’ is de zending verzonden en ontvang je een bevestiging op je mail. Het
label staat meteen klaar in zending overzicht of via zendingen - verzendlijst.
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6.4 Labels
Via Menu - Zendingen – Verzendlijst kies je de labels van de vervoerder die je wilt
uitprinten/downloaden.

Nadat een label beschikbaar is kan deze later altijd weer opgezocht worden bij de zending in het
zendingen overzicht en opnieuw gedownload.
Graag voor de komst van de chauffeur het label printen en duidelijk en stevig op de bovenkant van
de zending vastplakken. Het is belangrijk dat alles op het label goed leesbaar is.
De verzendlijst graag laten tekenen door de chauffeur, als bewijs dat de pakketten zijn
meegenomen.
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6.5 Melding voor afhaling (Pick-up)
Indien er geen standaard afhaling is afgesproken dan dient er voor het ophalen een
pick-up request gedaan te worden. Op het dashboard staat afhankelijk van de
afspraken met Boekuwzending een DPD Pickup request knop of een Buzzie Pickup request knop:

of

Hier kan je aangeven hoeveel pakketten je wilt versturen en vanaf welk adres je deze afgehaald wilt
hebben. Voor dagelijkse afhaling is dit niet meer nodig.
Wij krijgen hier een melding van en zorgen ervoor dat de chauffeur bij jullie langskomt.
Let op: graag altijd een dag van tevoren aanmelden.
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7 PostNL Labels
1. Geef een goede omschrijving van de inhoud van de zending. Dit is belangrijk
om bijvoorbeeld vertraging te voorkomen.
2. Kies hier het juiste formaat van de zending. Hou hierbij rekening met de volgende maximale
formaten van pakketten:
a. Omtrek maximaal 300 cm (1xL+2xB+2xH)
b. Maximaal 30 KG
c. Maximaal 175 lang
d. Opmerking: Langste zijde is altijd de lengte zijde
3. Dit is de handelswaarde van de verzonden goederen. Dit wordt onder meer gebruikt door de
douane en voor verzekeringen
4. De contactpersoon is degene met wij contact opgenomen wordt als er vragen zijn over het
laden of lossen. Zowel het mailadres als het telefoonnummer zijn hiervoor nodig. Let op, het
ontbreken van deze informatie kan tot vertraging of zelfs het retour zenden van de zending
veroorzaken.
5. Los referentie. Deze wordt gebruikt bij het lossen
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7.1 Opties
1. Kies de gewenste verzendmethode afhankelijk van de gewenste transit tijd.
2. Selecteer de benodigde opties. Wanneer bijvoorbeeld geen heftruck aanwezig
is bij het laden of lossen en het een zending betreft zwaarder dan 70 KG dan is er een
heftruck nodig. Wanneer dit niet aangegeven wordt dan is het risico groot dat de lading niet
geladen of gelost kan worden en er foutvracht gerekend wordt.
3. Standaard zijn zendingen slechts beperkt verzekerd en staat een eventuele vergoeding
(enkele euro’s per kg) niet in verhouding met de daadwerkelijke waarde. Indien in het eerste
scherm de waarde is opgegeven kan er hier gekozen worden voor een verzekering. Let op de
toelichting onder de i.
Indien gewenst kan Boekuwzending een uitgebreider overzicht sturen met alle voorwaarden.
Na de opties krijg je de mogelijkheid om de prijsopgave op te slaan als offerte of de prijsopgave
direct om te zetten in een boeking.
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Met de knop ‘afronden’ is de zending verzonden en ontvang je een bevestiging op je mail. Het
label staat meteen klaar in zending overzicht of via zendingen - verzendlijst.
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7.2 Labels
Via Menu - Zendingen – Verzendlijst kies je de labels die je wilt
uitprinten/downloaden.

Nadat een label beschikbaar is kan deze later altijd weer opgezocht worden bij de zending in het
zendingen overzicht en opnieuw gedownload.
Graag voor de komst van de chauffeur het label printen en duidelijk en stevig op de bovenkant van
de zending vastplakken. Het is belangrijk dat alles op het label goed leesbaar is.
De verzendlijst graag laten tekenen door de chauffeur, als bewijs dat de pakketten zijn
meegenomen.
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8 Verzendlijst
De verzendlijst is de lijst die door de chauffeur afgetekend dient te worden als bewijs
dat de zending is meegegeven. Bij een eventuele vermissing van de zending is dit een
belangrijk bewijs.
1. Laat hier de chauffeur tekenen
2. Indien er pallets worden verstuurd, geef dan duidelijk aan of er pallets zijn geruild of niet
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9 Bulkoverzicht
Via bulkoverzicht is er de mogelijkheid om grotere hoeveelheden zendingen in 1 x te
importeren in het systeem en in 1 x alle labels te genereren.
1. Via deze knop kan je een template downloaden en vullen met alle adresgegevens
2. Zodra het bestand compleet is kan je het bestand importeren en zullen alle zendingen in 1 x
aangemaakt worden
3. Hier worden alle lopende bulk zendingen getoond, hierbij gaat het om de zendingen die nog
onderweg zijn
4. Hier worden alle afgehandelde bulk zendingen getoond, pas als alle zendingen afgeleverd
zijn komt de bulkzending in afgehandeld te staan
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10 Zendingen exporteren
Het systeem biedt de mogelijkheid om een export te maken van alle geboekte
zendingen.
Na export wordt er een excel bestand gegenereerd maar daarin per regel/ zending de volgende
informatie:
-

Zendingnummer
Factuurreferentie
Service
Alle afhaal gegevens
Alle aflever gegevens
Totaalprijs incl en excl BTW
Aantal
Afmetingen en gewicht

11 Overzicht
Via het Menu - Zendingen – Overzicht, kom je in het scherm waar alle zendingen teruggevonden kan
worden. We hanteren 3 statussen, concept/ lopende zendingen en afhandelde zendingen.
Tevens vind je hier de volgende informatie:
-

Beschikbare labels
Track en Trace
Prijzen
Chat mogelijkheid door spreukwolkje aan te klikken bij de betreffende zending
Details van de zending
CMR
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12 Mijn account
12.1

Adresboek

1. Hier kan indien gewenst onderscheid gemaakt worden tussen laad of los
adressen. Het voordeel hiervan is dat de lijst dan korter is bij het invullen van
bijvoorbeeld een zending met gebruikmaking van het adresboek maar ook wanneer er
zaken verschillen op een adres afhankelijk van laden of lossen.
2. Zowel bij het laad als het losadres willen we graag weten of het een particulier adres
betreft. Bij particuliere adressen zijn vaak speciale voorzieningen/maatregelen nodig
voor het laden en lossen.
3. De contactpersoon is degene met wie contact opgenomen wordt indien er vragen zijn
over het laden of lossen. Zowel het mailadres als het telefoonnummer zijn hiervoor
nodig. Let op, het ontbreken van deze informatie kan tot vertraging of zelfs het retour
zenden van de zending veroorzaken.
4. Eventuele instructies waarmee rekening gehouden dient te worden tijdens het laden of
lossen. Denk aan laden met klep, openingstijden, toegangsbeperkingen, etc.
5. Zendingen zwaarder dan 70 kg moet op een pallet staan, indien er dan geen heftruck
beschikbaar is dient er voor een klepwagen gezorgd te worden. Voor zendingen breder
dan 2.40 is altijd een heftruck nodig.
6. Een trailer kan bijvoorbeeld niet een woonwijk in of smalle straten.
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12.2

Standaardformaten

Voordat je start met labels aanmaken is handig om een standaardformaat in te
stellen, veel pakketvervoerders vragen tegenwoordig formaten van pakketten op. Bij
pallets zijn we dit gewend, bij pakketten zijn we dit nog niet gewend. In ons systeem hebben we
daar een standaard voor ontwikkeld zodat deze niet bij het aanmaken van het label opnieuw hoeft
ingegeven te worden. Zie onderstaand de uitleg.
Wanneer je vaak hetzelfde formaat zendingen verstuurd dan is het handiger en sneller deze in te
voeren als standaardformaat. Je kunt deze dan eenvoudig selecteren bij het inboeken van een
zending.

Eventueel kun je ook een formaat selecteren als favoriet. Wanneer je dan een zending aanmaakt
dan wordt dit formaat alvast ingevuld:

Bij het boeken van zendingen zijn de standaardmaten als volgt beschikbaar wanneer je wil kiezen:
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12.3

Afdrukprofielen

Door het aanmaken van een afdrukprofiel word het label meteen op de gewenste printertype
geprint. Er zijn twee keuzes, labelprinter (A6) of een gewone printer (A4).
Bij het printen van labels zal deze keuze meteen automatisch ingesteld staan.
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12.4

Instellingen

In het menu instellingen kan je alle uitgaande mail beheren.
Welke mail wil je wel of niet ontvangen, per type verzending/vervoerder.
Ook de T&T mail naar de ontvanger kan aan of uit gezet worden d.m.v. dropdown menu, deze kan
aangepast worden naar ja of nee.
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12.5

Mijn gegevens

1. Dit zijn de gegevens zoals deze bekend staan bij Boekuwzending. Deze
aanpassen kan door een mail te sturen naar facturatie@boekuwzending.com
2. Dit zijn je persoonlijke gegevens. Onze voorkeur is dat iedereen een eigen persoonlijke login
heeft. Zo weten we direct wie we een vraag kunnen stellen over een zending en kunnen we
later ook makkelijk terugvinden wie zending heeft ingeboekt of aangepast.
3. Om wijzigingen door te voeren dient voor de veiligheid je eigen persoonlijke wachtwoord
ingevoerd te worden.

12.6

Wachtwoord Wijzigen

Hier kun je je wachtwoord aanpassen. Omdat de accounts direct toegang geven tot het boeken van
zendingen is het belangrijk dat de wachtwoorden aan de volgende voorwaarden voldoen:
-

-

Minimaal 8 karakters bestaande uit hoofd en kleine letters, cijfers en
leestekens.
Het is verstandig om geen bestaande woorden of namen te gebruiken.
Verander je wachtwoord regelmatig
Verwijder accounts van medewerkers die niet meer mogen boeken (bv
bij ontslag)
Iedere medewerker zijn of haar eigen persoonlijke account. Geef je
wachtwoord dus niet aan iemand anders. Boekuwzending medewerkers
zullen nooit om je wachtwoord vragen.
Bewaar je wachtwoord op een veilige plek zoals een wachtwoordkluis.

Opmerking: Indien je je wachtwoord vergeten bent kun je deze via het inlog scherm herstellen.
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12.7

Uitloggen

Boekuwzending adviseert altijd uit te loggen wanneer je wegloopt van je werkplek. Dit
voorkomt foute boekingen.
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13 Claim procedure
Helaas kan het wel eens gebeuren dat een zending beschadigd of zelfs vermist raakt.
Standaard zijn zendingen beperkt verzekerd en kan hier aanspraak op gemaakt
worden mits er aan de volgende voorwaarden is voldaan:
-

Toelichting claim (wat is er precies kapot?)
Bewijs van verzending (getekende verzendlijst)
Waarde en omschrijving van de zending (factuur)
Er mag geen bewijs van succesvolle aflevering zijn (bij beschadiging mag
het afleverbewijs (POD) dus niet zonder opmerkingen afgetekend zijn)
Foto's van de beschadigde zending (indien mogelijk ook graag van voor
het verzenden)

Deze informatie graag doorsturen naar claims@boekuwzending.com
Met deze informatie gaat het Boekuwzending team aan de slag om aanspraak te maken op de
beperkte verzekering. Hou er rekening mee dat claims een lange doorlooptijden hebben bij de
verschillende vervoerders in Nederland.
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