
 

 

 



 

 

Hartstikke fijn dat je Fietskoeriers.nl als verzendoptie wilt toevoegen aan jouw Mijnwebwinkel-
account! Deze handleiding helpt je stap voor stap bij het instellen van jouw webshop zodat alle 
bestellingen voortaan op de fiets kunnen worden bezorgd! 

Kom je er toch niet uit, of heb je vragen? Dan kun je altijd contact opnemen met onze klantenservice 
via 085 – 273 74 42. Dan helpen wij je er persoonlijk doorheen. 

Laten we beginnen! 

Om de verzendoptie Fietskoeriers.nl toe te voegen aan jouw account hebben een token van je nodig. 
Dit token zorgt ervoor dat jouw webshop door ons te herkennen is en dat bestellingen die via 
Fietskoeriers.nl verstuurd moeten worden bij ons binnen kunnen komen. Om het token op te halen, 
doorloop je de volgende stappen. 

1. Klik in het linkermenu op ‘Instellingen/API’.  

  



 

 

2. Klik in het scherm ‘API’ op de knop ‘Token toevoegen’. 

3. Kies in het scherm ‘Token toevoegen’ onder ‘Partners’  voor ‘Fietskoeriers.nl’. 

4. Controleer of bij de volgende velden de juiste instellingen zijn geselecteerd:  
- Versie:   API 
- Partner:   Fietskoeriers.nl 
- Omschrijving: - 
- Token:  - 
- Geldigheid: Onbeperkt 
- Status:  Actief 

(De velden ‘Omschrijving’ en ‘Token’ zijn nog leeg) 

 



 

 

5. Kloppen deze instellingen? Klik dan op ‘Opslaan’. 

6. Het token is toegevoegd aan jouw Mijnwebwinkel account en je keert terug naar het scherm 

‘API’’. In het scherm zie je dat Fietskoeriers.nl is toegevoegd. Klik op ‘Toon token’ om het token 
zichtbaar te maken.  

  



 

 

7. Klik met je rechtermuisknop op het token dat verschijnt en klik vervolgens op ‘Kopiëren’.  

8. Mail de token ovv je naam en de naam van je webshop naar klantsupport@fietskoeriers.nl. 

Om ervoor te zorgen dat jouw pakketjes op de fiets bezorgd kunnen worden, moet je eerst de 
verzendoptie Fietskoeriers.nl toevoegen aan jouw Mijnwebwinkel-account. Dit doe je door de volgende 
stappen door te lopen. 

LET OP: DE VERZENDOPTIE KAN PAS TOEGEVOEGD WORDEN ZODRA HET TOKEN VAN JOUW WEBWINKEL 
DOOR ONS IS VERWERKT. START DUS PAS MET STAP 2 NADAT JE EEN SEINTJE VAN ONS HEBT GEHAD. 

mailto:klantsupport@fietskoeriers.nl


 

 

1. Klik in het linkermenu op ‘Online bestellen/Verzendopties’. 

   



 

 

2. Klik in het scherm ‘Verzendopties’ op het 3e tabblad ‘Landenbeheer’.  

3. Klik onder het tabblad ‘Landenbeheer´ op ‘Land toevoegen’.  

  



 

 

4. Kies bij ‘Land’ voor ‘Nederland’. 

5. Onder ‘Weergavenaam’ kan de naam van de verzendmethode zoals die bij jou in de webshop 
zichtbaar is, worden ingevuld. Hier moet hoe dan ook het woord ‘Fietskoeriers.nl’ in verwerkt 
worden. Typ bijvoorbeeld (zonder aanhalingstekens): ‘Nederland via Fietskoeriers.nl’. 

 



 

 

6. Klik op ‘Opslaan’. 

7. Zorg dat het groene bolletje onder ‘Standaard’ bij de verzendmethode voor Fietskoeriers.nl 
staat. 

8. Gefeliciteerd! De verzendmethode is toegevoegd en je kunt nu gebruik maken van de mooiste 
bezorgdienst van Nederland!  



 

 

Zodra je een order binnenkrijgt die met Fietskoeriers.nl verstuurd moet worden, doorloop je de 
volgende stappen om hem naar ons door te sturen zodat de fietskoerier weet dat er een pakketje 
voor hem klaarstaat: 

1. Klik in het linkermenu op ‘Bezoekers/Orders’ , selecteer een binnengekomen order. 

2. BELANGRIJK: Je hebt waarschijnlijk even wat tijd nodig om de bestelling te verwerken en in te 
pakken. Om ons te laten weten dat je pakket klaar is om door ons opgehaald te worden, 
moet je de status van de bestelling veranderen in “Betaald”. Alle bestellingen met de status 
betaald sturen we elke vijf minuten door naar Fietskoeriers.nl. Zodra de bestelling bij ons 
binnen is ontvangt je klant direct een email over wanneer we het pakketje komen bezorgen. 



 

 

 

 

3. BELANGRIJK: Alle orders worden standaard als normaal pakket aangemaakt. Wil je een 
pakketje als brievenbuspakket versturen? Typ dan voordat je de status op betaald zet bij 
Opmerkingen de regel “maat_brievenbus”. De zending wordt nu als brievenbuspakket 
aangemaakt. 

 

4. Om een label uit te printen log je in bij: https://dabba.fietskoeriers.nl/klant met de door jouw 
contactpersoon verstrekte inloggegevens. In het scherm ‘Dashboard’ (waar je overigens ook 
de verzendstatus van al jouw pakketjes kan controleren) selecteer je de zendingen waarvan je 
de labels wilt printen door het hokje voor de zending aan te vinken:  

 
 

 
Je kunt ook alle zendingen selecteren door op het hokje bovenaan de zendingen te klikken: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://dabba.fietskoeriers.nl/klant


 

 

 
 
 

Klik vervolgens op de print-knop bovenaan in de monitor: 
 
 
 
 
 
 
  

5. Plak het label op je pakket en klaar is kees! De fietskoerier komt het pakketje bij je ophalen. 

 

 


