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Procedure vedrørende forsendelser med Budstikken   

 

0) Gå ind på http://udenrigsbooking.budstikken.dk/ 

Brugernavn: kemipost 

Password: kemipost 

 

1) Afsender 

Kontakt: Dit navn 

E-mail: Din e-mail adresse 

E-mail Cc: E-mail adresse på den person du sender for (f.eks. din vejleder) 

Tlf. nr.: Dit eget tlf. nr. (mobil foretrækkes - bedst i nødstilfælde) 

 

2) Modtager (udfyld alle felter m. røde stjerner) 

Navn: Navn på modtager (firma/privat person) 

Adresse: Modtagers adresse 

Post nr.: Modtagers post nr. (undlad bindestreger - accepteres ikke af systemet) 

E-mail: Modtagers e-mail adresse 

Kontakt: Navnet på en kontakt person (modtager eller anden aftalt person) 

Adresse 2: Kontakt personens adresse (hvis forskellig fra modtager) -kan evt. bruges som 

ekstra plads ved lange adresser. 

By: Modtagers by 

E-mail Cc: Kontaktpersonens e-mail adresse 

Telefon nr.: Modtagers tlf. nr. - HUSK landekode (dvs. 00##) 

Stat: Modtagers stat (f.eks. NY - for New York) 

Land: Vælg fra pulldown-menu 
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3) Transportør 

Service level: Vælg fra pulldown-menu (kun express er muligt) 

Vælg tillægsydelse: Sæt kryds ved ”farligt gods” hvis pakken indeholder farligt gods (UN1845 

er tøris, UN 3373 er miljøfarlige stoffer) 

- Der sættes kun kryds i de relevante bokse iflg. instruktionen - dvs. du får at vide hvilke bokse 

du skal krydse af. 

- Ønsker du forsikring sættes kryds i forsikring - ring selv til budstikken og hør nærmere om 

pris mm. 

- Lørdags og privatlevering er ikke relevant. 

 

4) Kolli 

Antal kolli: Antal pakker/dele i din forsendelse 

Pakketype: Vælg fra pulldown-menu 

Varebeskrivelse: Du får at vide hvad du skal skrive i dette felt - afhænger af indholdet. 

- Dertil skrives antal prøver x mængde (f.eks. ”12 x 0.350 g”, hvis du har 12 glas med 350 mg i 

hver). 

Vægt: Pakkens samlede vægt 

Længde/bredde/højde (cm): skrives ind i cm - volumen-felterne udregnes automatisk. 

- Tryk ”Godkend” når felterne er udfyldt. 

5) Forsendelsesdetaljer 

Reference: Stedkode og projekt nr. for betaling af din forsendelse - SKAL inkluderes 

Country of origin: Vælg fra pulldown-menu (vælg DK - men sender du f.eks. Ebola virus du 

selv har fået fra Congo bør man måske skrive Congo) 

Pick up from: Dørene til vareindleveringen er åbne fra 9 - 17. 

Værdi: Skriv en fiktiv værdi for prøver o.l. (2 DKK) - medmindre det f.eks. er et salg eller andet 

(skatte regler osv.) 

Export reason: Vælg fra pulldown-menuen (oftest ”sample”). 

Afhentningsdato: Vælg dato for afhentning. 

Type of export: Vælg fra pulldown-menuen (oftest ”permanent”). 
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6) Prisberegner 

Tryk her for at se forsendelsesomkostningerne. 

 

7) Gem og print 

Tryk her for at booke afhentning af din pakke. De relevante papirer åbnes i nye vinduer og printes, 

vedlægges og underskrives. Antal se nedenstående: 

2 x BUS (den med stregkoden) - på klæbes pakken så den kan scannes, dvs. sørg for at der er plads til 

den på selve pakken. 

1 x Bekræftelse - sæt i den røde mappe på informationskontoret (vigtigt pga regnskab), inkludér mobil 

tlf. nr., e-mail adresse og underskrift. 

1 x Manifest - underskriv og vedlæg pakken  

3 x Proformafaktura - underskrives og vedlægges pakken (genereres ved forsendelser til non-EU lande, 

f.eks. Norge, Schweiz, USA) 

 

8) Læg pakken klar til afhentning 

Læg pakken ned i vareindleveringen på Kemi, sørg for at vedlagte papirer ikke blæser væk. 

Ved afhentning underskriver chaufføren manifestet, som derefter skal indsættes i den røde 

mappe på infokontoret. 

 

9) Sporing af pakken etc. 

Du kan se hvor langt pakken er nået vha. nummeret på din forsendelse (du får en mail når 

bookingen er gennemført) på www.dhl.dk 

 

 


