Wijzigingen tarieven
Per 1 januari 2021

Vanaf 1 januari 2021 wijzigen de tarieven voor het versturen van post. Ook veranderen er enkele producten.
Een volledig overzicht van onze producten, diensten en de tarieven vind je op postnl.nl/tarieven2021.
Wij hebben de belangrijkste wijzigingen voor je op een rij gezet:

Losse post binnenland

•	Postzegel ‘Nederland 1’: € 0,96 (is nu € 0,91).
	De online frankering, de postzegelcode en de digitale
postzegel: € 0,96 (is nu € 0,91).
•	Buspakjes (brieven groter dan C4-formaat en/of zwaarder
dan 350 gram): € 4,50 (is nu € 4,40).
	Formaattarief, te voldoen met XL-zegel, online frankering,
postzegelcode of digitale postzegel.
• Aangetekende brieven: € 9,05 (is nu € 8,80).
•	Aangetekende brieven online gefrankeerd: € 8,55
(is nu € 8,30).
• Brievenbuspakje+: € 4,60 (is nu € 4,50).
• Brievenbuspakje+ online gefrankeerd: € 4,10 (is nu € 4,00).

Losse post naar het buitenland

•	Postzegel ‘internationaal 1’: € 1,55 (is nu € 1,50). Let op:
brieven mogen alleen documenten bevatten. Goederen
kun je versturen als buspakje, wat je online moet
voorbereiden.
•	Nieuwe dienst buspakje: vanaf € 4,65
• Aangetekende brieven, EUR 1: € 12,55 (is nu € 12,30).
• Aangetekende brieven, EUR 2: € 14,55 (is nu € 14,30).
• Aangetekende brieven, ROW: € 19,30 (is nu € 18,30).
•	Door de Brexit verschuift het Verenigd Koninkrijk voor
pakketten en aangetekende stukken van zone EUR 1 naar
zone EUR 2.

Losse pakketten binnenland

• Aangetekende zending t/m 10 kg: € 9,20 (is nu € 8,95).
•	Aangetekende zending t/m 10 kg, online frankeren: € 8,70
(is nu € 8,45).
• Aangetekende zending t/m 23 kg: € 15,50 (is nu € 15,25).
•	Aangetekende zending t/m 23 kg, online frankeren: € 15,00
(is nu € 14,75).

Frankeermachine binnenland

•	Brieven tot en met 20 gram: € 0,90 (is nu € 0,85).
•	Buspakjes (brieven groter dan C4-formaat en/of zwaarder
dan 350 gram): € 4,20 (is nu € 4,10).

Frankeermachine buitenland

•	Brieven tot en met 20 gram: € 1,49 (is nu € 1,44).
Let op: brieven mogen alleen documenten bevatten.
Goederen kun je versturen als buspakje, wat je online moet
voorbereiden.
•	Nieuwe dienst buspakje: vanaf € 4,65.

Zakelijke diensten binnenland

•	Partijenpost binnenland: de tarieven verhogen we
met circa 5%.
•	Partijenpost aangetekend: de tarieven verhogen we
met € 0,25.
•	Antwoordzendingen tot en met 20 gram:
€ 0,98 (is nu € 0,92).
•	Brievenbuspakje+: de tarieven stijgen met gemiddeld 3%.
•	Zakelijke doorzendservice: de tarieven stijgen met 2,5%.
•	Postbus: € 225 per jaar (is nu € 219,50).
•	Antwoordnummer: € 225 per jaar (is nu € 219,50).
•	Haalservice en brengservice: de tariefstijging is lager
naarmate het tijdvenster waarbinnen post kan worden
gehaald/gebracht langer is. Daarbij proberen we actief bij
te dragen aan CO2-reductie en minder auto’s op de weg.
Voor het basistarief kun je maximaal zes zakken met post
laten halen of brengen (is nu twaalf).

Zakelijke diensten buitenland

• P
 artijenpost buitenland: de tarieven verhogen we met
gemiddeld 3,3%. Afhankelijk van het land van bestemming
kan dit hoger zijn.
• Brexit en internationaal versturen naar het VK: vanaf
1 januari 2021 stapt het Verenigd Koninkrijk officieel uit
de Europese Unie. Er is dan geen vrij verkeer meer van
goederen. Douane-informatie meeleveren is dan verplicht
voor goederen naar het Verenigd Koninkrijk.
Lees meer op postnl.nl/brexit.

