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Naar MijnPostNL
plug-in overzicht

Is jouw webshop op
CCV Shop gebouwd?
Maak dan gemakkelijk
gebruik van de
diensten van PostNL
met onze CCV Shop
plug-in. Print eenvoudig
verzendlabels vanuit
jouw CCV Shop
omgeving en laat
jouw klanten zelf
hun bezorgvoorkeur
aangeven in de
checkout.

Is jouw webshop op
Lightspeed gebouwd?
Maak dan gemakkelijk
gebruik van de
diensten van PostNL
met onze Lightspeed
plug-in. Print eenvoudig
verzendlabels vanuit
jouw Lightspeed
omgeving en laat
jouw klanten zelf
hun bezorgvoorkeur
aangeven in de
checkout.

Met onze uitgebreide
extensies van Magento
koppel je jouw
Magento webshop
aan de diensten van
PostNL. Laat jouw
klanten kiezen uit
een ruim aanbod
van bezorgopties en
controleer automatisch
hun adres met de
gratis ingebouwde
adrescheck.

Onze Shopify app
is eenvoudig te
downloaden en
gemakkelijk en snel
geïnstalleerd. Met deze
plug-in is het aanmaken
van verzendlabels
geen tijdrovende klus
meer. Laat jouw klanten
kiezen of zij hun pakket
thuis willen ontvangen
of liever ophalen bij een
PostNL-punt.

Via de store van
Shopware 6 is de
PostNL extensie
eenvoudig en snel te
installeren. Met deze
plug-in is het aanmaken
van verzendlabels geen
tijdrovende klus meer.
Laat jouw klanten zelf
hun bezorgvoorkeur
aangeven in de
checkout van jouw
Shopware 6 store.

Onze WooCommerce
plug-in is eenvoudig
te installeren. Vanuit
jouw WooCommerce
omgeving print
je snel meerdere
verzendlabels tegelijk.
Ook kan je jouw klanten
laten kiezen uit één van
de bezorgopties zoals
avondbezorging
of ophalen bij een
PostNL-punt.
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