Pakketten Nederland

Aangepaste aanlever- en bezorgdagen voorjaar 2018
Wij streven ernaar dat uw pakketten ook rond de feestdagen op tijd worden bezorgd. U kunt ons helpen door uw pakketten tijdig aan te
bieden. Houdt u hierbij rekening met onderstaande wijzigingen.
Week
13

14

eerste paasdag
tweede paasdag

17
Koningsdag
18

19

Bevrijdingsdag

Hemelvaartsdag

20

21

eerste pinksterdag
tweede pinksterdag

Aanbieddatum
do 29 maart
vr 30 maart
za 31 maart
zo 1 april gesloten
ma 2 april
di 3 april
wo 25 april
do 26 april
vr 27 april gesloten
za 28 april
do 3 mei
vr 4 mei
za 5 mei
ma 7 mei
di 8 mei
woe 9 mei
do 10 mei gesloten
vr 11 mei
do 17 mei
vr 18 mei
za 19 mei
zo 20 mei gesloten
ma 21 mei
di 22 mei

1e bezorgdatum
vr 30 maart
za 31 maart
di 3 april

2e bezorgdatum
za 31 maart
di 3 april
wo 4 april

di 3 april
wo 4 april
do 26 april
za 28 april

wo 4 april
do 5 april
za 28 april
ma 30 april

ma 30 april
vr 4 mei
za 5 mei
ma 7 mei
di 8 mei
woe 9 mei
vr 11 mei

di 1 mei
za 5 mei
ma 7 mei
di 8 mei
woe 9 mei
vr 11 mei
za 12 mei

za 12 mei
vr 18 mei
za 19 mei
di 22 mei

ma 13 mei
za 19 mei
di 22 mei
wo 23 mei

di 22 mei
wo 23 mei

wo 23 mei
do 24 mei

Extra service

Wij openen op tweede paasdag en tweede pinksterdag een aantal sorteercentra. In overleg met uw accountmanager kunt u van deze
extra service gebruikmaken.

Meer informatie

Kijk voor alle informatie over het aanbieden en de bezorging van uw pakketten rond de feestdagen op postnl.nl/feestdagen.

