
1www.easypost.eu

Handleiding: 
Pakket-labels aanmaken

Ga naar het klantenportaal (portal.easypost.eu) en log in met uw klantgegevens.

Username

Password

Sign in

ZoekenHandleiding

Download geselecteerde Bestellingen

Mijn vignetten

Pakket-labels aanmaken
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Sep 18 2020
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Laatste aanpassing Alle

Handleidingen

Facturen

Pakketten

Aangetekende zendingen

STARTEN01

Klik op de button ‘Pakket-labels aanmaken’.

Indien u gebruikmaakt van meerdere kostencenters, 
kies dan het kostencenter waarop u het te versturen  
pakket wilt factureren.

FACTURATIE ACCOUNT02

2274 - EasyPost Kostencenter 01

3625 - EasyPost Kostencenter 02

8523 - EasyPost Kostencenter 03

2274 - EasyPost Kostencenter 01
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Vul hier de naam en het adres van de afzender correct en volledig in. 
(Verstuurt u steeds van hetzelfde afzendadres, vink dan de optie ‘onthoud afzendadres’ aan.)

ADRES AFZENDER03

EasyPost

Naam

Zwijnaardseweg

Straat

13

Nummer Bus

Gent

Onthoud afzender adres

Stad

9000

Postcode Land

Belgium

Controleer

Nadat u het adres heeft ingegeven, drukt u op de button ‘controleer’.

EasyPost

Naam

Zwijnaardseweg

Straat

13

Nummer Bus

Gent

Onthoud afzender adres

Stad

9000

Postcode Land

Belgium

Controleer

EasyPost

Naam

Zwijnaardseweg

Straat

13

Nummer Bus

Gent

Onthoud afzender adres

Stad

9000

Postcode Land

Belgium

Controleer

Als de button oranje kleurt, wil dit zeggen dat 
het systeem zelf een suggestie heeft gedaan om 
het adres te verbeteren (bv. Gant naar Gent). 

Gaat u akkoord met deze suggestie, klik dan 
nogmaals op ‘Controleer’.

Bij een onjuist adres, 
kleurt deze button rood.
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EasyPost

Naam

Zwijnaardseweg

Straat

13

Nummer Bus

Gent

Onthoud afzender adres

Stad

9000

Postcode Land

Belgium

Controleer

Bevestig

Wanneer het adres correct is ingevuld, en de button ‘Controleer’ groen kleurt, 
kunt u verdergaan door op ‘Bevestig’ te klikken

Vul de naam en het adres van de bestemmeling correct en volledig in. 
Nadat u het adres heeft ingegeven, drukt u op de button ‘Controleer’. De button kleurt dan groen, rood of oranje, zoals 
uitgelegd in de eerste stap.

ADRES BESTEMMELING04

A) U WILT 1 ADRES INGEVEN:

EasyPost

Naam

Zwijnaardseweg

Straat

13

Nummer Bus

Gent

Onthoud afzender adres

Stad

9000

Postcode Land

Belgium

Controleer
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Als u het pakket wilt laten verzekeren (tot € 2.500), vink dan de optie ‘Verzekering’ aan. 
Als u wilt dat de bestemmeling het pakket aftekent voor ontvangst, vink dan de optie ‘Handtekening’ aan. 
Wanneer u ‘Verzekering’ aanduidt, is een handtekening altijd inbegrepen.

Opties

Bevestig

Handtekening Verzekering Als alles correct is ingevuld, 
drukt u op ‘Bevestig’.

Om vervolgens het pakket-label aan te maken, drukt u op ‘Aanmaken’. Uw label wordt meteen gedownload en u kunt het 
openen en afdrukken.

Bevestig

Aanmaken

Wilt u nog een pakket-
label aanmaken, druk dan 
opnieuw op ‘aanmaken’.

Wanneer u meerdere pakket-labels tegelijk wilt aanmaken, kunt u de adresgegevens in één keer importeren via een Excel bestand.

B) U WILT MEERDERE ADRESSEN TEGELIJK INGEVEN:

Druk bij ‘Adres Bestemmeling’ op de knop ‘Meerdere’.
 Download de Excel-template.
 Op deze template kunt u max. 50 adressen ingeven en kunt u aanduiden of verzekering en/of handtekening gewenst is.
 Upload het ingevulde Excel bestand en klik op de button ‘Controleer Excel’.

01.
02.
03.
04.

Download Excel-template Kies bestand

Adres Bestemmeling
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Wanneer er foutieve adressen in het bestand staan, kleurt de button rood. Wanneer het systeem adressen heeft 
aangepast, kleurt de button oranje. U kunt dan de aangepaste versie van het document downloaden en controleren.

05.

Controleer Excel

template.xlsx

Aangepaste rijnummers: 2,3

Selecteer een excel bestand (max 25 mb):

Bestand kiezen

Download gecontroleerde excel

Bevestig

Wanneer uw Excel bestand geen fouten bevat, kleurt de button groen.
Klik op ‘Bevestig’.
 Om alle pakket-labels ineens aan te maken, drukt u op ‘Aanmaken’. Uw labels worden meteen gedownload en u kunt 
ze openen en afdrukken.

06.
07.
08.

BELANGRIJK! 

• Na het aanmaken van één of meerdere pakket-labels, zult u zien dat deze pakketten direct worden toegevoegd 
in het rapportageveld. U kunt daar de status van uw pakketten op elk moment verder opvolgen.

• Retourpakketten worden niet meer aanvaard. Als u toch retourpakketten meegeeft met de chauffeur, zullen deze 
naar u teruggestuurd worden.

• Maak voor elk pakket een nieuw label aan. 1 pakket = 1 uniek label.


