De eindejaarssprint
Maak 'm legendarisch

Pakketten versturen van Nederland naar België
Aangepaste aanlever- en bezorgdagen feestdagen eind 2021

Wij streven ernaar dat jouw pakketten ook rond de feestdagen op tijd worden bezorgd. Je kan ons helpen door jouw pakketten tijdig aan
te leveren. Houd hierbij rekening met onderstaande wijzigingen en deadlines.

Afwijkende aanlever- en bezorgdagen
Week
46

51

Aanleverdatum

Bezorgdatum

Wapenstilstand (11 nov) - België gesloten

wo 10 november

vr 12 november

vr 24 december
za 25 december - gesloten
zo 26 december

ma 27 december

eerste kerstdag
tweede kerstdag

vr 31 december *
ma 3 januari

nieuwjaarsdag

do 30 december
vr 31 december
za 1 januari - gesloten

52

ma 27 december

* Op oudejaarsavond (31 december) bezorgen we tot 18.00 uur. Daardoor is het mogelijk dat een klein deel van de pakketten op
maandag 3 januari wordt bezorgd.

Proceswijzigingen voor je pakketten
Datum

vr 24 december

Aanleveroptie

Haalafspraken
Aanleveren op een sorteercentrum

za 25 december
vr 31 december

za 1 januari

Wijziging

Alle afspraken met een laadvenster dat eindigt na 21.30 uur komen te vervallen. *
Alle afspraken met een losvenster dat eindigt na 22.30 uur komen te vervallen. *
We zijn gesloten, het is niet mogelijk pakketten aan te leveren.

Haalafspraken
Aanleveren op een sorteercentrum

Alle afspraken met een laadvenster dat eindigt na 18.30 uur komen te vervallen. *
Alle afspraken met een losvenster dat eindigt na 19.30 uur komen te vervallen. *
We zijn gesloten, het is niet mogelijk pakketten aan te leveren.

* Op 24 en 31 december zijn we eerder dicht, waardoor aanleverafspraken vervallen. Dat geldt voor zowel haalafspraken als afspraken
waarbij je aanlevert op een sorteercentrum. Vervalt jouw aanleverafspraak en wil je die afspraak vervroegen? Vraag dan uiterlijk
11 november een nieuwe afspraak aan via Mijn PostNL of neem contact op met je serviceteam.

Extra volume of wijzigingen? Laat het ons op tijd weten

Verwacht je op bepaalde dagen meer pakketten te versturen? Vraag dit dan vóór onderstaande deadlines bij ons aan. Deze deadlines
gelden ook voor tijdswijzigingen. En vergeet niet om ook op tijd extra rolcontainers aan te vragen.
Black Friday en sinterklaas
periode
21 november t/m 4 december

uiterlijk doorgeven op
14 oktober

Tussen sinterklaas en kerst
periode
5 december t/m 18 december

uiterlijk doorgeven op
28 oktober

Kerst en oud & nieuw
periode
19 december t/m 1 januari

Rustmoment gepland?

uiterlijk doorgeven op
11 november

Als jouw bedrijf (eerder) dichtgaat, vergeet dan niet je geplande afspraken te annuleren.

