Aanvraagformulier
Periodieken

Gegevens aanvrager*
Bedrijfsnaam
Naam aanvrager
Adres / postbus
Postcode en plaats
Telefoon / E-mail
* U heeft een klantnummer bij PostNL en
bent degene die de verzendkosten betaalt.

Klantnummer

Gegevens uitgave
Titel uitgave
Naam uitgever
Plaats van vestiging uitgever
Verschijningsfrequentie

keer per jaar

Aantal te verzenden stuks per editie (+/-)

stuks

Adres website (als bestaand)
Gewenste datum van ingang**

Let op: Stuur dit aanvraagformulier
per e-mail of post, samen met een
recent exemplaar van uw uitgave,
naar de periodiekenservice.

-

-

via e-mail:
periodieken@postnl.nl

** De datum van ingang kan niet vóór de datum
van ontvangst van de aanvraag liggen.

via post:
PostNL Periodiekenservice
Antwoordnummer 10057
2501 VB ‘S-GRAVENHAGE

De ondergetekende verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld en de

Heeft u nog vragen? U kunt altijd contact

voorwaarden voor het periodiekentarief te kennen, zoals na te lezen op postnl.nl/periodieken.

opnemen met uw accountmanager of met

Op deze overeenkomst voor het vervoer van periodieken zijn altijd de actuele Algemene

de Business Service op 088 - 868 68 68.

Voorwaarden voor het vervoer van Partijen Buszendingen (AVPB) van Koninklijke PostNL B.V.

Wij zijn bereikbaar op maandag t/m vrijdag

van toepassing. De ondergetekende verklaart bekend te zijn met de AVPB. NB: Afwijkend van

van 8.00 uur tot 19.00 uur.

artikel 8.2 van de AVPB, kan PostNL in geen geval aansprakelijk worden gesteld.

Plaats
Datum

Handtekening aanvrager

Checklist Periodieken

Bepaal met de volgende vragen of uw uitgave in
aanmerking komt voor het periodiekentarief
Uw uitgave is een periodiek als het gaat om een publiekstijdschrift, opinie
blad, nieuwsblad, dagblad, vakblad op aanvraag (abonnement of controlled
circulation) of verenigingsblad van een niet-commerciële vereniging.
De volgende uitgaven worden niet gezien als periodiek: bedrijfsbladen, personeelsbladen, sponsored magazines,
relatiemagazines, posters, kalenders, boeken, encyclopedieën, catalogi, uitgaven van stichtingen en coöperatieve
verenigingen en uitgaven voor het werven van fondsen.
1. Is de uitgave een gedrukt tijdschrift of een gedrukte krant?
	Een tijdschrift is een blad waarvan op vaste momenten afleveringen verschijnen.
	Een krant is een regelmatig verschijnend blad in groot formaat met nieuws, opinie, advertenties, enz.
	Tijdschriften en kranten bestaan uit meer dan één vel.

Nee
Ja

2. Is de uitgave een publiekstijdschrift, opinieblad, krant, vakblad op aanvraag of verenigingsblad?
	Het gaat hierbij dus niet om een personeelsblad, sponsored magazine, ledenblad van coöperatieve
vereniging, een uitgave die fondsen werft of een blad namens een bedrijf en/of event.

Nee
Ja

3. Bevat de uitgave minder dan 80% advertenties of advertorials?
	Stel het aantal pagina’s of delen van pagina’s met advertenties vast om het advertentiepercentage
te bepalen. Alle informatie die de verkoop van producten stimuleert beschouwen wij als advertentie,
behalve abonneewerving voor uitgaven van de eigen uitgeverij.

Nee
Ja

4. Heeft uw uitgave een onafhankelijke redactie?
Bijvoorbeeld een redactiestatuut, een colofon in het blad of iets vergelijkbaars.
(PostNL kan om bewijs vragen als hierover twijfel bestaat.)

Nee
Ja

5. Heeft uw uitgave minimaal 4 keer per jaar en voor minimaal 250 stuks bezorging in Nederland nodig?
				

Nee
Ja

Heeft u alle vragen met ja beantwoord?

Uw uitgave komt in aanmerking voor bezorging tegen het periodiekentarief.

Paraaf aanvrager

Datum

