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Introductie 

DHL biedt PrestaShop een handige koppeling, genaamd plug-in. Bied bezorgopties direct aan 

in uw webshop en vergroot de service voor uw klanten. Daar profiteert uw webshop van: uit 

onderzoek* blijkt dat het aantal aankopen in uw webshop stijgt als klanten bezorgopties 

kunnen kiezen. Daarnaast kunt u 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 PrestaShop koppeling installeert en gebruikt. 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. 

*Bron: Metapack 

  

https://www.dhlparcel.be/nl/bedrijven/flexibele-afleveropties
mailto:cimparcel@dhl.com
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Plug-in installeren en activeren 

 
Stap 1: Haal uw activeringscode op 

Voor u aan de slag gaat met PrestaShop, 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? Via onze website maakt u in een paar stappen zelf uw account aan. Heeft u al een 

inlog voor My DHL Parcel, maar ziet u de button ‘Nieuwe API sleutel’ (2) niet, neem dan contact met ons op via 

e-mail of bel naar 0031 88 34 54 333. 

 

 
  

https://my.dhlparcel.be/
https://my.dhlparcel.be/
https://www.dhlparcel.be/nl/bedrijven/my-dhl-parcel-voor-bedrijven
mailto:cimparcel@dhl.com
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Stap 2: Installeer de plug-in 

Log in bij uw PrestaShop omgeving. In het menu ‘Modules’ kiest u voor ‘Module Manager’(1). Klik op ‘Upload a 

module’(2) en dan klikt u op de link ‘select file’ en gaat u naar de locatie waar u de Zip-folder met de 

PrestaShop koppeling heeft opgeslagen.  

 

Na de installatie ziet u de plug-in onderaan onder het kopje ‘Other’ in de Module Manager. Klik op 

‘Configure’(1) om de koppeling in te stellen. 
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Stap 3: Activeer de plug-in  

Nadat u bij de vorige stap op ‘Configure’ heeft geklikt komt u in het menu ‘Module Manager’. Hier stelt u uw 

verzendvoorkeuren en bezorgopties in. Eerst activeert u de koppeling door de API UserID(1) en API Key(2) in 

te vullen die u in stap 1 heeft aangemaakt in My DHL Parcel. Test de verbinding(3) en als de verbinding 

succesvol is kleurt de button groen en kunt u één of meerdere Account ID’s(4) selecteren. Kleurt de button niet 

groen, dan is er iets misgegaan. Neem dan contact op met de support.  
 

 

 

 

 

 

Goed gedaan! De installatie van de PrestaShop plug-in heeft u nu afgerond. U kunt nu aan de slag met het 

instellen van uw verzend- en bezorgopties en dan rollen de labels straks direct uit uw webshop. Handig! 

 

  

mailto:cimparcel@dhl.com
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Verzend- en printvoorkeuren instellen 
 
In het tabblad ‘Label’(1) stelt u uw voorkeuren voor uw verzendlabels in. Kies of uw webshop verstuurt aan 

consumenten of zakelijke ontvangers(2). Bij de referentie opties(3) heeft u de keuze uit een eerste en tweede 

referentie. U kunt kiezen voor het ordernummer, de order referentie of een eigen tekst op het label. Selecteer 

‘Yes’(4) voor een retourlabel bij elke bestelling, als dit mogelijk is voor de bestemming. Sla de instellingen op. 

 
 

Onder de labelinstelling staan de bulk profielen. Die maken het printen van labels een stuk makkelijker! U print 

dan in één keer de labels voor een hele stapel bestellingen. Voeg een bulk profiel toe (1), Selecteer voor welk 

land het profiel is, kies het type zending (naar consument of zakelijk), pakjes die door de brievenbus kunnen 

geeft u het ‘Delivery type’: mailbox en dan ziet u meteen de beschikbare service opties (2). Kiest u bij de opties 

voor ‘Required’ dan wordt het label alleen aangemaakt als die optie voor uw zending beschikbaar is, zo niet 

dan krijgt u een foutmelding en kunt u het label handmatig aanmaken. Kiest u voor ‘enabled’ dan krijgt u altijd 

een verzendlabel en mocht een service niet beschikbaar zijn, dan wordt deze niet toegevoegd. U kunt zo veel 

profielen instellen als u wilt. Sla de instellingen op (3).  
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De bezorgopties komen verderop aan bod. Die beheert u in een ander menu. We blijven even in dit menu voor 

de laatste stap: uw verzendadres instellen. Ga naar het tabblad ‘Shipping Address’(1) en vul de gegevens in die 

als afzender op het label moeten komen. Vul alle verplichte velden(2) in en sla uw instellingen op. 
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Bezorgopties instellen 
 

In het tabblad ‘Shipping Methods’(1) stelt u uw bezorgopties in. Wil u DHL punten tonen in uw webshop? Voer 

dan uw Google Maps sleutel in (2). Deze kunt u ophalen op de website van Google Maps. Heeft u nog geen 

account, dan kunt u deze direct aanmaken. Voor een stap voor stap uitleg is een handleiding Google Maps key 

beschikbaar. Open het menu om de bezorgopties in te stellen(3). 

 

 
 

Een nieuw scherm opent in PrestaShop waar u alle DHL bezorgopties ziet.

 

U kiest de bezorgopties u wilt tonen in uw webshop: 

 DHL ServicePoint: bezorging bij een DHL punt (B2C) binnen Europa.  

 DHL Home Delivery: standaard bezorging aan huis (B2C en B2B) binnen Europa. 

 DHL Evening Delivery: bezorging tussen 17.30 en 21.30 uur (B2C), alleen in Nederland. 

https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/get-api-key
https://www.dhlparcel.nl/sites/default/files/content/PDF/API_key_quick_guide.pdf
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 DHL No Neighbour Delivery: niet bij de buren bezorgen als de ontvanger niet thuis is (B2C), alleen in NL.  

 DHL Saturday Delivery: bezorging op zaterdag (B2B in Nederland en B2C naar België). 

 

Wilt u een bezorgoptie verwijderen uit het overzicht? Klik dan op het drop-down pijltje achter de optie en kies 

voor ‘Delete’(1). 

 

 

Wilt u de bezorgopties in een andere volgorde tonen? Sleep ze naar de gewenste plek met het +icoon(1). 

 
 

Het instellen van de bezorgopties gaat als volgt. Klik op de ‘Edit’ button om de bezorgoptie in te stellen. In dit 

voorbeeld kiezen we de bezorgoptie DHL ServicePoint. In 4 stappen stelt u de optie in. In de eerste stap kunt u 

het DHL logo aanpassen, door het logo bij (1) te verwijderen en een nieuwe afbeelding te kiezen bij (4). De 

naam van de bezorgoptie voert u in bij (2) en de bezorgduur bij (3).  
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In de volgende stap ‘Shipping locations and costs’ stelt u de kosten in voor de bezorgoptie per land of gebied. 

Bij (1) kunt u wel/niet extra kosten toevoegen voor de verwerking en de bezorgoptie wel/niet gratis 

aanbieden(2). Stel in of de optie een btw toeslag krijgt (3) en wat de kosten per gebied zijn (4). Standaard 

werkt Prestashop met werelddelen als gebieden. In het hoofdstuk ‘locaties instellen’ kunt u dit aanpassen. 
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De prijs voor de bezorgoptie kunt u instellen per orderbedrag. In het voorbeeld hieronder kost de bezorging 

naar een DHL ServicePoint binnen de EU-landen van Europa €5 voor bestellingen tussen de €0(1) en €50(2). 

Voor bestellingen van €50 tot €100 zijn de kosten €3 en bestellingen boven de €100 worden gratis bezorgd. U 

kunt zoveel ‘ranges’(3) toevoegen als u wilt. 

 

In de derde stap kunt u de afmetingen en gewichten instellen. 

 

De maximale afmetingen van een pakket naar een DHL punt zijn 80x50x35 cm (l-b-h) met een maximaal 

gewicht van 20kg. In de laatste stap ziet u een overzicht van de instellingen en bewaart u ze door op ‘Finish’ te 

klikken. 
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Locaties instellen 
 

In het menu International > Locations(1) kunt u de locaties instellen voor uw bezorgopties. U Ziet de landen in 

het menu ‘Countries’(2) en kunt een Zone aanpassen door op de ‘Edit’ button(3) achter de zone te klikken. U 

kunt ook een nieuwe zone toevoegen door op het plus-icoon(4) te klikken.

 

In dit voorbeeld voegen we een nieuwe zone toe voor de Benelux. Klik op het plus icoon en vul de naam van de 

zone “Benelux’(1) in. De zone is actief(2) en sla de instellingen op(3). 

 

De Nieuwe zone ‘Benelux’ ziet u nu in het overzicht met verzendzones.  
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Ga nu naar het tabblad ‘Countries’(1) en zoek de landen op(2) die u wilt toevoegen aan de zone ‘Benelux’, 

bijvoorbeeld Nederland (Netherlands). Klik op ‘Edit’(3). 

 

Voeg ‘Nederland toe aan de nieuwe zone “Benelux’(1). 

 

Op deze manier kunt u de zones bewerken en de verzendkosten instellen per bezorgoptie per land. 
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Labels printen in bulk 
 

Vanuit uw orderoverzicht (1) selecteert u de bestellingen waarvoor u het label wilt printen via ‘bulk actions’ 
(2). Kies het profiel dat u wilt toepassen voor de bestellingen. De opties die uw klant in de check-out heeft 
geselecteerd komen automatisch mee op het label. 
 

 
 
De labels komen dan in beeld onder de orders: 

 
Via de button ‘Download labels’ opent u de verzendlabels en kunt u ze direct printen. 

Labels printen per stuk 
 

Wilt u een enkel label printen? Klik dan op de bestelling in uw orderoverzicht om het label te printen. U ziet 

welke keuzes uw klant in de check-out heeft gemaakt. In het voorbeeld hieronder heeft de klant gekozen voor 

de bezorging aan huis. U kunt hier alle extra opties selecteren en aanpassen. U kunt het type zending 

aanpassen (1), Switcht u naar een zakelijke zending, dan wijzigen de bezorgopties en services automatisch 

mee. Bij (2) kunt u de bezorgoptie wijzigen. In het voorbeeld staat het ordernummer standaard ingesteld als 

referentie op het label (3). Kies extra services naar wens(4) en selecteer de juiste afmeting en gewicht van het 

pakket(5). Helemaal klaar? Maak dan het verzendlabel aan(6).  
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Zo, nu is het versturen van pakjes een stuk eenvoudiger. Heeft u nog vragen? Wij helpen u graag verder per e-

mail of bel naar 0031 88 34 54 333. 

 

Veelgestelde vragen 
 

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

allerkortste route 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 PrestaShop werkt de DHL plug-in? 

A: De DHL plug-in voor PrestaShop werkt op Prestashop 1.7.4  en hoger.  

 

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. 
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