Wijzigingen Tarieven
per 1 januari 2018

Vanaf 1 januari 2018 wijzigen de tarieven voor het versturen van post. Ook veranderen er enkele producten.
Een volledig overzicht van onze producten en diensten en de tarieven vindt u op postnl.nl/tarieven2018.
Wij hebben de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij gezet:

Losse post binnenland

• Het tarief van de postzegel ‘Nederland 1’ stijgt met € 0,05 naar € 0,83.
• Het tarief voor Aangetekende brieven stijgt met € 0,05 naar € 8,40.
•	Het tarief voor brieven met Verzekerservice stijgt met € 0,05 naar € 14,45.

Losse post naar het buitenland

• Het tarief van de postzegel ‘Internationaal 1’ stijgt met € 0,07 naar € 1,40.
•	 Voor brieven binnen de gewichtstrap 350 -2000 gram worden de tarieven € 9,80 voor zone
EUR1; € 12,60 voor zone EUR2 en € 15,40 voor zone Wereld.

Losse pakketten naar het buitenland
• De tarieven voor standaard pakketten met Track & Trace naar het buitenland blijven ongewijzigd.
• De tarieven van pakjes tot 2 kg zonder Track & Trace worden gewijzigd. De tarieven worden € 9,80 voor zone
EUR1; € 12,60 voor zone EUR2 en € 18,20 voor zone Wereld.
• De tarieven voor pakketten Aangetekend en pakketten met Verzekerservice naar het buitenland stijgen. De
exacte stijging is afhankelijk van het gewicht en de bestemming van het pakket.
• Het is mogelijk om een pakket Aangetekend tot € 100,- verzekerd naar het buitenland te versturen.

Frankeermachine

• Het frankeermachinetarief voor brieven tot en met 20 gram naar binnenlandse bestemmingen wordt € 0,77.
• Het frankeermachinetarief voor brieven tot en met 20 gram naar buitenlandse bestemmingen wordt € 1,29.

Antwoordzendingen

• Het tarief voor binnenlandse antwoordzendingen tot en met 20 gram stijgt met € 0,05 naar € 0,74.
• Het tarief voor buitenlandse antwoordzendingen tot en met 20 gram stijgt met € 0,06 naar € 1,34.

Aanpassing gewichtstrappen

De gewichtstrap 100 gram tot 250 gram veranderen we in 100 gram tot 350 gram. De daaropvolgende gewichtstrap
wordt 350 gram tot 2000 gram. Dit geldt onder andere voor de postzegel, de frankeermachine en losse post op
rekening (binnen- en buitenland).

Wijzigingen per 1 januari 2018
Partijenpost

Van een aantal producten wordt per 1 januari 2018 het tarief gewijzigd. De genoemde producten binnenland zijn exclusief
btw. De genoemde producten buitenland zijn vrijgesteld van btw. Een volledig overzicht van onze producten en diensten en de
tarieven vindt u op postnl.nl/tarieven2018.
Partijenpost binnenland
De tarieven voor Partijenpost binnenland stijgen gemiddeld met 4,5%.
Partijenpost buitenland
De tarieven voor Partijenpost buitenland stijgen gemiddeld met 3,0%.
Partijenpost
Om de postbezorging in Nederland goed en betaalbaar te houden, investeren we in onze sorteermachines. We waarderen per
1 januari 2018 machinaal verwerkbare post met een aantrekkelijker tarief. Op postnl.nl/vormgevenpoststukken kunt u nagaan
of uw poststukken machinaal verwerkbaar zijn. Heeft u hierover vragen, neem dan gerust contact met ons op.
Partijenpost Bijzonder binnenland wordt Partijenpost Speciaal en Partijenpost Groot
•	De machinaal verwerkbare poststukken binnen het huidige product Bijzonder vallen dan onder het product Groot.
•	De niet-machinaal verwerkbare poststukken binnen het huidige product Bijzonder vallen dan onder het product Speciaal.
Dit betekent dat er mogelijk poststukken zijn die voor u voordeliger worden omdat ze in de categorie Groot gaan vallen.
Periodieken (gesorteerd) wordt Periodieken Speciaal (gesorteerd)
• 	Onder het product Periodieken vallen poststukken die machinaal verwerkbaar zijn. Aanlevering is gesorteerd of ongesorteerd.
•	Onder het nieuwe product Periodieken Speciaal vallen poststukken die niet-machinaal verwerkbaar zijn. Aanlevering is
gesorteerd of ongesorteerd.

Overig

Huis-aan-huis
•	De tarieven voor Huis-aan-huisverspreiding Standaard worden per 1 januari 2018 met 2,0% verhoogd.
•	De tarieven voor Huis-aan-huisverspreiding Special en de Overheidsverspreidingen worden per 1 januari 2018 met
4,0% verhoogd.

Zakelijke diensten

Van een aantal producten wordt per 1 januari 2018 het tarief gewijzigd. Een volledig overzicht van onze producten en
diensten en de tarieven vindt u op postnl.nl/tarieven2018.
Abonnementen postbussen en antwoordnummers
De standaardtarieven voor abonnementen van postbussen en antwoordnummers zijn verhoogd naar
€ 199,50 per jaar.
Zakelijke Bewaarservice en Zakelijke Doorzendservice
De tarieven van de Bewaarservice en de Zakelijke Doorzendservice stijgen respectievelijk met 5,8% en met 5,5%.
Haalservice en Brengservice
•	 De tarieven voor de Haal- en Brengservice verhogen we met gemiddeld 3,0%.
•	De specifieke tariefaanpassing is afhankelijk van het aantal dagen, het volume, het tijdvak en het gebied
(stedelijk of niet stedelijk) van het bezorgadres. In 2018 geldt er één dagtarief voor 1 tot en met 4 dagen en één
dagtarief voor 5 dagen in de week. Wat dit voor uw tarief betekent, kunt u vinden op postnl.nl/tarieven2018.

