
 

Schade aan een zending 
Het kan een keer voorkomen; schade aan een zending. Pakketten met schade worden 
retour afzender gestuurd. Voor het indienen van een volledige schadeclaim dient jouw 
zending verzekerd te zijn verzonden. Indien de zending is verzonden in een verpakking 
van Flespakket dan is de zending standaard verzekerd tot €100,- binnen Nederland. 

Hoe je een schadeclaim indient 
 

1. Log in bij Flespakket 
2. Klik op Contact 
3. Selecteer bij Onderwerp ‘Mijn zendingen’ 
4. Selecteer bij Aanvullend ‘Schade’ 
5. Klik op Bestand selecteren en upload jouw schadeclaim 
6. Voer je telefoonnummer in 
7. Kies voor BCC indien je een kopie van jouw bericht wilt ontvangen 
8. Vul bij Bericht in dat het over een schademelding gaat en eventueel extra 

informatie die nog relevant is voor jouw schadeclaim 
9. Klik op Verstuur 

De voorwaarden voor het indienen van een schadeclaim 
 
Allereerst dient de zending waarover je een schadeclaim wilt indienen aan een aantal 
voorwaarden te voldoen, alvorens je in aanmerking komt voor een schadeclaim. De 
volgende voorwaarden gelden bij een schadeclaim: 
 

● De schade dient binnen 7 werkdagen, vanaf de dag van bezorging, te worden 
gemeld. 

● Artikelen dienen deugdelijk en stevig verpakt te zijn. Onze Flespakket verpakking 
voldoen aan deze eisen. 

   



 

Wat dien je aan te leveren bij een schadeclaim? 
 
PostNL zal jouw schade moeten erkennen. Zorg er daarom voor dat de schadeclaim 
duidelijk en compleet is. Vervolgens raden wij je aan binnen 7 dagen na de melding van 
de schade, onderstaande documenten te uploaden in je Flespakket account. Dan kan 
jouw schadeclaim direct in behandeling worden genomen: 
 

● De originele inkoopfactuur (om de waarde van de schadeclaim vast te kunnen 
stellen). 

○ Je bent verzekerd voor 100% van de inkoopwaarde van het product excl. 
BTW, tot het verzekerde bedrag. Daarnaast crediteren wij jouw 
verzendkosten. 

○ Verkoop je zelfgemaakte producten waarbij geen inkoopfactuur kan 
worden voorgelegd? Dan volstaat de verkoopfactuur. In dat geval wordt 
60% van de verkoopwaarde van het product vergoed excl. BTW, tot het 
verzekerde bedrag. Daarnaast crediteren wij jouw verzendkosten. 

● De originele verkoopfactuur (hierdoor is inzichtelijk wat je verkocht hebt). 
● 5 foto’s van de retour zending: 

○ 1 foto van de buitenverpakking van de zending met het verzendlabel 
zichtbaar. 

○ 1 foto van de binnenverpakking, waarbij de inhoud en het 
beschermingsmateriaal in het pakket duidelijk zichtbaar zijn. Tip: zorg 
ervoor dat jouw klant dit nog heeft. Het is een van de voorwaarden van 
PostNL. 

○ 3 foto’s van de artikelen. Dit betekent 1 foto van alle artikelen samen en 2 
detailfoto’s. 

● Schaderapport bij Europa 3 en Wereld: wanneer je verstuurt naar landen uit 
Europa 3 en Wereld geldt een extra voorwaarde, welke afhankelijk is per 
vervoerder. Als er schade is dan moet de consument naar het dichtstbijzijnde 
postkantoor toe om een schaderapport op te laten stellen. Op dit schaderapport 
dient een stempel te staan ter akkoord. 

   



 

Het retourlabel 
 
Voor het retour sturen van het pakket vanuit Nederland naar Flespakket kun je 
kosteloos een retourlabel opvragen. Voor een aantal andere landen kun je ook 
kosteloos het retourlabel opvragen. Om een overzicht te bieden, zijn dit de landen waar 
we het retourlabel voor aanbieden: 
 

● Nederland 
● België 
● Duitsland 
● Estland 
● Finland 
● Frankrijk 
● Griekenland 
● Groot-Brittannië 
● Ierland 
● Italië 
● Luxemburg 
● Oostenrijk 
● Slovenië 
● Slowakije 
● Spanje 
● Tsjechië 

 
Pakket in het buitenland beschadigd? Dan raden we je aan om contact met ons op te 
nemen. We helpen je graag. 


