Feestdagenperiode 2020

PostNL staat in de startblokken om iedereen een

Belangrijke dagen

mooi Sint- en kerstfeest te bezorgen. We hebben

Singles Day

woensdag 11 november

Landelijke intocht Sinterklaas

zaterdag 14 november

Black Friday

vrijdag 27 november

Cyber Monday

maandag 30 november

Sinterklaas

zaterdag 5 december

Kerstmis

vrijdag 25 en zaterdag 26 december

verschillende voorbereidingen getroffen om in

bij PostNL

november en december veel meer post en pakketten
dan normaal te bezorgen en we hebben er zin in!

Pakketten

Post
Normaal
gemiddeld
per dag

Corona

gemiddeld
per dag

Normaal

Feestdagen
op de drukke
dagen

gemiddeld
per dag

1.500.000

Aantal pakketten
900.000

gemiddeld
per dag

11,7 miljoen

Aantal brieven

±1.000.000

Feestdagen
Tijdens corona heel veel
hart-onder-de-riem-kaartjes

6,8 miljoen

20.000
Aantal ritten

4.500

4.000

5.500

Deze ritten worden
gereden door ruim

11.415

Er staan
brievenbussen in Nederland.
Alle zondagen in december zijn
er extra brievenbuslichtingen.

1.700

pakketbezorgers
in dienst van PostNL en

600

Aantal vrachtwagens
940

820

1.150

ondernemers met wie we
samenwerken, zij hebben vooral
pakketbezorgers in dienst.

2 extra

postbezorgers die allemaal
in dienst zijn van PostNL
bezorgen in alle straten van
Nederland post

In december rijden we
bijna dagelijks extra ritten langs

bezorgdagen op
maandag 21
en maandag
28 december.

1.621 retaillocaties
om alle post op te halen.

173

Pakket-en-briefautomaten
(per december 2020)

3.750

PostNL-punten
(per december 2020)

Inzamelingsactie voor Jarige Job* in januari 2021

80.000

In 2020 zijn er
cadeautjes opgehaald voor Jarige
Job (in 2019 waren dat er 65.000).

25

sorteercentra
Aangepaste werktijden
in sorteercentra
Alle sorteercentra op
zondag open en er wordt
langer doorgewerkt.

Prijs postzegel
Normaal € 0,91
Postzegelcode € 0,91
Decemberzegel € 0,86
(een vel van 20 decemberzegels kost € 17,20)

5

sorteercentra
In alle sorteercentra
werken we extra.

±30

voorbereidingslocaties

Kerstkaartenactie i.s.m. het Ouderenfonds

180.000

In 2019 werden er
kaartjes verstuurd voor het Ouderenfonds. Scholieren kunnen gratis een kaartje sturen
naar een (eenzame) oudere. Ook particulieren kunnen een kaartje sturen naar Postbus 115 3800 AC Amersfoort.

* In Nederland zijn er tienduizenden kinderen die hun verjaardag niet kunnen vieren, omdat er thuis geen geld voor is. Stichting Jarige Job helpt deze kinderen door het geven van een verjaardagsbox waarin alles zit wat nodig is voor een echte verjaardag, thuis én op school!

