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Quick guide Spotquotes 

 

Mail met een spotquote wordt gestuurd naar het mailadres van de persoon, die de spotquote 
heeft aangevraagd 
 
Vereist: deze persoon moet een login voor myDSV hebben op dit mailadres om deze spotquote te kunnen 
boeken in myDSV 
 
Als u geen login voor myDSV heeft, met dit mailadres, kunt u een login voor myDSV aanvragen bij 
pricing.road@nl.dsv.com 
Als u een login heeft voor myDSV heeft met het mailadres waar de spotquote heengestuurd is ga dan naar 
myDSV.com 
 
Open de PDF met de spotquote en klik op de link om de spotquote te boeken 

 
U ziet nu het myDSV bookingscherm voor u en u ziet de naam van uw bedrijf als boekende partij. 
Een aantal velden zijn bevroren – dit is een weergave van de spotquote die u heeft aangevraagd. 
 

 

Uw bedrijf is te zien als boekende partij en vrachtbetaler. 
 

Land en postcode van de spotquote worden getoond onder de Adressen 
 
Het voorbeeld hieronder laat het volgende zien: 
Ophalen moet plaatsvinden in NL postcode 59  
Leveren moet plaatsvinden in DE postcode 41 
 
Uw spotquote is gebaseerd op een zending met een Ophaaladres / postcode naar een Leveradres / postcode. 
Het land en de postcode van de Afzender en Ontvanger mogen anders zijn dan het land / postcode die in het 
Ophaaladres en Leveradres gebruikt worden. 
 
Er vindt een validatie op de adressen plaats, die in myDSV gezien worden als Ophaal- en afleveradres. 
Beide moeten overeenkomen met de afgegeven Spotquote. 

 

Diensten en Goederen zijn bevoren aangezien zij de basis waren voor de spotquote. 
 
Het kan zijn dat u de goederenomschrijving en de markerking moet aanvullen. 
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Quote information  

 

Datum en tijdstip 
 
Datum voor ophalen en levern zijn altijd gebaseerd op standard looptijden. 
 

Referentiegegevens en bijlagen kunnen toegevoegd worden 
 
Op elk moment, gedurende dit process, kunt u contact opnemen met pricing.road@nl.dsv.com om ee nieuwe 

spotquote aan te vragen gebaseerd op evt. Veranderingen in het ophaale- en/of leveradres of veranderingen in 

het aantal verpakkingen wat u wilt laten vervoeren.  

Als u op boeken klikt kan er niets meer veranderd worden. 

 
Nadat u de spotquote geboekt heeft ontvangt u een boekingsmail 

Label wordt getoond in een nieuwe tab.  
 
DSV verwacht dat u de goederen labelt met het label uit myDSVl 
 

Label printer 
 
U kunt de printerinstellingen aanpassen door op het menu icoontje te klikken (de 3 horizontale streepjes 
linksboven). Ga naar instellingen, diensten, klik op het instellingen icoontje aan de rechterkant van het woord 
boeking. 
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CMR en andere documenten  
 
Ga terug naar de originale tab waar het boekingsnummer getoond wordt en selecteer 

 

 


