Tarievenlijst 2018 Business Post Limburg
Business Post Limburg hanteert de volgende tarieven:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Postbezorging Business Post Limburg.
Frankeren PostNL
Postbusservice.
Ophalen poststukken.
Brengen van poststukken.
Koeriersdiensten.
Zakelijke bewaarservice.
Pakketten

Ad 1.
Postbezorging Business Post Limburg.
Business Post Limburg bestaat uit:
- Businesspost Noord-Limburg Postvak50 (Venray, Venlo e.o.),
- Businesspost Midden-Limburg (Roermond, Weert e.o.),
- Businesspost Zuid-Limburg (Maastricht, Parkstad, Sittard e.o.).
Open of gesloten poststukken, incl. kaarten, die persoonlijke boodschappen
bevatten,
worden als brief verwerkt. Hieronder vallen ook rekeningen, acceptgiro`s en
vergelijkbare inhoud. De aangeleverde poststukken worden doorgaans binnen 24 uur
bezorgd.

Tarieven postbezorging op huisadres, postcode en huisnummer:
Partijen

Gemengd

Lokale post 8010
(brieven en alle drukwerken)
0,387

Lokale post 8015
(brieven en alle drukwerken
0,495
0,554
0,600
0,633
0,667
0,698
0,729
0,764
0,793
0,861

Gewicht

0 - 20 gram
21 - 30 gram
31 - 40 gram
41 - 50 gram
51 - 60 gram
61 - 70 gram
71 - 80 gram
81 - 90 gram
91 -100 gram
101 – 125 gram
126 – 150 gram

0,464

0,594

0,773

0,957

151 – 175 gram
176 – 200 gram
201 – 225 gram
226 – 250 gram

0,956

1,054
1,155
1,254
1,350

251 – 300 gram

1,389

1,481

301 – 350 gram
351 – 400 gram
401 – 450 gram
451 – 500 gram
501 - 1 kg
1 2 kg
2 3 kg

1,462
1,703
2,316
2,637
3,065
Toelichting partijen:
Poststukken dienen dezelfde
vorm en gewicht te hebben.
Minimum aantal 50 stuks
Dient gebundeld te worden
aangeleverd

1,639
1,800
1,960
2,120
2,952
3,359
3,908
Toelichting gemengd:
Vorm en gewicht hoeven niet
gelijk te zijn.
Op basis van het
totaalgewicht en het aantal,
geldt een gemiddeld tarief







Toelichting:
Lokale post is binnen een door ons afgedekt gebied in Limburg, zie bijgesloten
overzicht.
De zendingen hebben een maximale afmeting van 38 x 26,5 x 3,2 cm.
De zendingen hebben een minimumformaat van 14 x 9 cm.
Poststukken worden binnen 24 uur bezorgd op reguliere werkdagen (maandag t/m
vrijdag).
Tarieven zijn exclusief BTW.
Ad 2. Frankeren Postnl:
Alle geadresseerde poststukken buiten ons bezorggebied kunnen door Business
Post Limburg voor u verwerkt worden.

Omschrijving
Afhandeling poststukken buiten
bezorg gebied Business post

Tarief
per poststuk
€ 0,0400

Ad 3. Postbusservice:
Het dagelijks van maandag t/m vrijdag legen van de postbus (van de opdrachtgever)
en deze poststukken voor of op het afgesproken tijdstip aanleveren bij de
opdrachtgever. Erkende feestdagen vallen buiten onze services. De opdrachtgever
machtigt Business Post Limburg voor het openen van de postbus.

Omschrijving
Legen van de postbus en deze
poststukken voor of op het
afgesproken tijdstip aanleveren bij de
opdrachtgever

Tarief postbusservice
per maand

€ 99,00

Ad 4. Ophalen poststukken:
Het dagelijks van maandag t/m vrijdag ophalen van poststukken bij de opdrachtgever
op een afgesproken tijdstip.
Omschrijving
Ophalen van poststukken bij de
opdrachtgever op een afgesproken
tijdstip

Tarief ophalen poststukken
per maand
€ 99,00

Ad 5. Brengen van poststukken:
Het Dagelijks van maandag t/m vrijdag brengen van poststukken bij de
opdrachtgever op een afgesproken tijdstip.
Tarief brengen poststukken
per maand

Omschrijving
Brengen van poststukken bij de
opdrachtgever op een afgesproken
tijdstip

€ 99,00

Ad 6. Koeriersdiensten:
Indien apart vervoer voor uitwisseling van o.a. poststukken gewenst is, kan gebruik
worden gemaakt van de koeriersdienst van Postvak50 BV.
Hierbij dient de gewenste dienstverlening goed omschreven en besproken te worden.
Afhankelijk van tijdspanne tussen aankondiging en uitvoering wordt het tarief
bepaald.
Activiteit

Tarief per uur Tarief per km
Toelichting

Koeriersdienst

€ 33,60
€ 0,49

Koeriersdienst
Spoedlevering

€ 36,15

Met een minimum van 1
uur
Met een minimum van €
33,60
Aankondiging minder dan
4 uur van tevoren, met
een minimum tarief van 1
uur

Ad 7. Zakelijke bewaarservice:
Tijdens vakanties en/of periodes dat uw bedrijf gesloten is, bieden wij een
bewaarservice voor al uw post aan.
Post bewaren tarief per week
Omschrijving
Post wordt in overleg met klant
bewaard

€ 14,00

Ad 8. Pakket verzending:
Business Post tarief Pakketbezorging in Limburg
Regionaal bezorgen van pakketten met door ontvanger getekende
ontvangstbevestiging.
Omschrijving
Pakketbezorging met
handtekening voor ontvangst

Pakketbezorging in Limburg
<10 kg - € 4,50
<20 kg - € 7,95
<30 kg - € 9,45

Pakketten voor Nederland, Europa of de rest van de wereld.
We hebben een eigen pakkettenconcept. Hiermee kunnen we pakketten met
minimaal 5 verschillende vervoerders versturen. Voor prijzen en mogelijkheden vraag
onze klantenservice.
\
Te weten:

Voor meer informatie vraag onze klantenservice 0478-51 00 00 of via
klantenservice@postvak50.nl .

Palletvervoer:
Dit kan afhankelijk van uw wens binnen 24 uur tot 36 uur in Nederland tot ook tot ver
daarbuiten.
De tarieven voor de 24 uurs DHL palletzendingen zijn:
Euro/Blok Nederland
€ 55,Euro/Blok België
€ 78,*Exclusief Brandstoftoeslag en 21% btw.
Voor 12.30 uur aangemeld, dezelfde dag opgehaald en de dag erna geleverd met
vrachtauto met laadklep en track en tracé!




Expresse < 11:00 uur + € 19,60 per pallet.
Pallet omruil / Euro € 2,50 per pallet.
Maximaal 5 pallets per zending per afleveradres. Pallets >5 volgt toeslag van
€ 60,- per pallet.

Voor meer informatie bel of mail met onze klantenservice 0478-51 00 00 of via
klantenservice@postvak50.nl .
N.B. Algemeen:





Pendeldiensten kunnen naar behoefte worden gerealiseerd.
Alle genoemde tarieven zijn exclusief BTW.
Tarieven zijn geldig t/m 31-12-2018
De bezorgdagen van Business Post Limburg zijn maandag t/m
vrijdag m.u.v. nationale feestdagen.

