Brievenbuspost consumenten

Aangepaste bezorgdagen feestdagen voorjaar 2018

Wij streven ernaar dat uw post ook rond de feestdagen op tijd wordt bezorgd. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste
wijzigingen in de postbezorging rond de feestdagen.
Week

13

Goede vrijdag
eerste paasdag
tweede paasdag

14

15

16

17

Koningsdag

18
Bevrijdingsdag

19

Hemelvaartsdag

Datum in de brievenbus
zo 25 maart
ma 26 maart
di 27 maart
wo 28 maart
do 29 maart
vr 30 maart
za 31 maart
zo 1 april
ma 2 april
di 3 april
wo 4 april
do 5 april
vr 6 april
za 7 april
zo 8 april
ma 9 april
di 10 april
wo 11 april
do 12 april
vr 13 april
za 14 april
zo 15 april
ma 16 april
di 17 april
wo 18 april
do 19 april
vr 20 april
za 21 april
zo 22 april
ma 23 april
di 24 april
wo 25 april
do 26 april
vr 27 april
za 28 april
zo 29 april
ma 30 april
di 1 mei
wo 2 mei
do 3 mei
vr 4 mei
za 5 mei
zo 6 mei
ma 7 mei
di 8 mei
wo 9 mei
do 10 mei
vr 11 mei
za 12 mei
zo 13 mei

Bezorgdatum
di 27 maart
di 27 maart
wo 28 maart
do 29 maart
vr 30 maart
za 31 maart
di 3 april
di 3 april
di 3 april
wo 4 april
do 5 april
vr 6 april
za 7 april
di 10 april
di 10 april
di 10 april
wo 11 april
do 12 april
vr 13 april
za 14 april
di 17 april
di 17 april
di 17 april
wo 18 april
do 19 april
vr 20 april
za 21 april
di 24 april
di 24 april
di 24 april
wo 25 april
do 26 april
za 28 april
di 1 mei
di 1 mei
di 1 mei
di 1 mei
wo 2 mei
do 3 mei
vr 4 mei
za 5 mei
di 8 mei
di 8 mei
di 8 mei
wo 9 mei
vr 11 mei
za 12 mei
za 12 mei
di 15 mei
di 15 mei

Brievenbuspost consumenten

Aangepaste bezorgdagen feestdagen voorjaar 2018
Wij streven ernaar dat uw post ook rond de feestdagen op tijd wordt bezorgd. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste
wijzigingen in de postbezorging rond de feestdagen.
Week

20

eerste pinksterdag
tweede pinksterdag

21

Datum in de brievenbus
ma 14 mei
di 15 mei
wo 16 mei
do 17 mei
vr 18 mei
za 19 mei
zo 20 mei
ma 21 mei
di 22 mei
wo 23 mei
do 24 mei
vr 25 mei
za 26 mei
zo 27 mei

Bezorgdatum
di 15 mei
wo 16 mei
do 17 mei
vr 18 mei
za 19 mei
di 22 mei
di 22 mei
di 22 mei
wo 23 mei
do 24 mei
vr 25 mei
za 26 mei
di 29 mei
di 29 mei

Meer informatie

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

Heeft u nog vragen?

Neemt u dan contact op met onze collega’s van Klantenservice Consument op telefoonnummer 0900 0990 (lokaal tarief). Wij zijn
bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 20.00 uur en op zaterdag van 09.00 uur tot 16.00 uur.

