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Stappenplan boeking aanmaken
Maak gratis een boeking bij ons aan!
Om gebruik te kunnen maken van onze service dien je een account
aan te maken via onze website www.import4you.nl.
Verdere informatie kun je vinden in onze 'Handleiding Luchtvracht',
'Handleiding Zeevracht' en 'Handleiding Account registratie'.

Stap 1: Je gaat naar het Dashboard in je account en klikt op de
'Boeking aanmaken'-knop. De eerste pagina van de boeking
aanmaken verschijnt dan. Je vult hier alle gegevens van jouw
leverancier in, wat voor type transport het is, via welke (lucht)haven
je de goederen wilt versturen en of het gevaarlijke goederen zijn
(geeft tevens geen verschil in prijs). Als je gevaarlijke goederen hebt
en ze via het vliegtuig wilt laten verzenden, kan dat alleen via
Shenzhen.
Je hebt de optie om de gegevens op te slaan voor een volgende
boeking! Als je hiermee klaar bent, klik je op de knop 'Volgende stap':
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Stap 2: Op de tweede pagina van de boeking aanmaken voer je de
gegevens van jouw producten in. Deze productgegevens bestaan uit
een omschrijving, HS-code, prijs, aantal, gewicht, enz. Al deze
gegevens kun je vinden op de commercial invoice en packinglist die je
aan jouw leverancier dient op te vragen.
Onder je productgegevens uploadt je de commercial invoice:

Als je pagina 2 volledig hebt ingevuld, klik je op de knop 'Volgende
stap':
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Stap 3: Op de derde pagina van de boeking aanmaken vul je de
gegevens van jouw afleveradres in. Je kan hier kiezen om je
verzending binnenlands te laten verzekeren door DHL. Je vult hier dan
het te verzekeren bedrag (meestal de waarde van je goederen) in.

De premie voor de verzekering bedraagt 0,75% van de te verzekeren
waarde van de goederen met een minimum van €10 per zending.
Wanneer de waarde van de zending hoger is dan €100.000, dan dien
je vooraf toestemming te vragen via de klantenservice van DHL.

Je kunt ook kiezen voor LvB-levering:

Door een klik op de knop kun je meteen aanlevering bij BOL.com
selecteren (Pompweg 1 of Mechie Trommelenweg 1 in Waalwijk).

Voor de voorwaarden van LvB-levering, bekijk onze 'Handleiding
Luchtvracht' en 'Handleiding Zeevracht'.

Als je alle adresgegevens hebt ingevuld, klik je op 'Volgende stap':
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Stap 4: Je ziet nu een overzicht van jouw boeking. Controleer alle
gegevens en als je dat hebt gedaan, klik dan op 'Volgende stap'.

Gefeliciteerd, jouw boeking staat nu met
referentienummer in jouw account!
Je ontvangt nu een e-mail met de gegevens van de door jou
aangemaakte boeking:
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Hoe gaat het proces verder na de
boeking?
Zodra jouw boeking door ons is goedgekeurd, ontvang je een
bevestigingsmail hierover met de aanleverinstructies die je aan jouw
leverancier dient door te geven. Je leverancier dient dan contact met
onze agent in China op te nemen voor het bespreken van de levering.
De agentgegevens zullen ook in die e-mail staan. In de bijlage wordt
een sticker (als PDF-bestand) toegevoegd die je leverancier op alle
dozen dient te plakken. Op die sticker staan het referentienummer,
jouw bedrijfsnaam en de aantallen op.
Zodra alles is geregeld, ontvang je elke keer dat de status van jouw
boeking verandert een update. Zowel in jouw account als per e-mail.
De levertijden hangen af van hoe lang het duurt voordat jouw
leverancier de producten naar ons toezendt, met welke dag het
meekan met het vliegtuig/schip en uitzonderlijke situaties zoals
vertragingen. Normaal gesproken duurt het proces voor luchtvracht
3-4 dagen ná verzending en voor zeevracht is dat 31-33 dagen.

Succes!
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