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Post versturen 
Een brief bestaat uit 3 onderdelen: printen, verpakken en verzenden. Per onderdeel hebben wij 
hieronder de prijzen weergegeven. Door deze 3 bij elkaar op te tellen (printen + verpakken + 
verzenden) kom je tot de totaalprijs voor een poststuk. 
 

Printen inclusief papier en afwerking 

A4, enkelzijdig met zwarte bedrukking  € 0,06 
A4, dubbelzijdig met zwarte bedrukking  € 0,10 
A4, enkelzijdig in kleur bedrukt  € 0,08 
A4, dubbelzijdig in kleur bedrukt  € 0,14 
A4, enkelzijdig in kleur bedrukt (rand aflopend)  € 0,10 
A4, dubbelzijdig in kleur bedrukt (rand aflopend)  € 0,16 
 
A6 ansichtkaart, dubbelzijdig in kleur bedrukt   € 0,50 
A5 ansichtkaart, dubbelzijdig in kleur bedrukt  € 0,75 
 

Verpakken inclusief verpakken 

C5 envelop, blanco met ons retouradres  € 0,10 
C4 envelop, blanco met ons retouradres  € 0,25 
Monsterzak, blanco met ons retouradres  € 0,50 
Pakket, blanco met ons retouradres  € 3,00 
 
C5 envelop in huisstijl, enkelzijdig in kleur bedrukt  € 0,16 
C4 envelop in huisstijl, enkelzijdig in kleur bedrukt  € 0,30 
 
C5 retourenvelop, enkelzijdig in kleur bedrukt inclusief bijsteken € 0,14 
 
C5 envelop voor aangetekende post en brievenbuspakjes € 1,00 
C4 envelop voor aangetekende post en brievenbuspakjes € 2,00 
 

Verzenden inclusief ter post aanbieden 
Nederland, volgende dag bezorgd 0 – 20 gram € 1,01
 20 – 50 gram € 2,02 
 50 – 100 gram € 3,03 
 100 – 350 gram € 4,04 
 350 – 2000 gram € 4,55 
Nederland, binnen een week bezorgd 0 – 20 gram € 0,91 
 20 – 50 gram € 1,82 
 50 – 100 gram € 2,73 
 100 – 350 gram € 3,64 
Nederland, Brievenbuspakje (Track & Trace zonder handtekening) € 4,85 
Nederland, Aangetekende brief (Track & Trace met handtekening) € 9,60 
 
Internationaal 0 – 20 gram € 1,65 
 20 – 50 gram € 3,30 
 50 – 100 gram € 4,95 
 100 – 2000 gram € 12,50 
Internationaal, Aangetekende brief  € 24,95 
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Post ontvangen 
 

Persoonlijk abonnement 
- 1 ontvanger/ (handels)naam mogelijk 
- Gedeelde postbus (Postbus 8090, 3301CB Dordrecht) 
- Inclusief 10 poststukken* per maand 

Aansluitkosten eenmalig € 50,00 
Abonnementskosten maandelijks € 15,00 
Extra poststukken inscannen per poststuk € 1,25 
 

MKB abonnement 
- Onbeperkt aantal geadresseerden 
- Eigen postbusnummer 
- Inclusief 100 poststukken* per maand 

Aansluitkosten eenmalig € 50,00 
Abonnementskosten maandelijks € 75,00 
Extra poststukken inscannen per poststuk € 1,00 
 

SaaS abonnement 
- Onbeperkt aantal geadresseerden 
- Eigen postbusnummer 
- Inclusief 1000 poststukken* per maand 

Aansluitkosten eenmalig € 50,00 
Abonnementskosten maandelijks € 600,00 
Extra poststukken inscannen per poststuk € 0,75 
 

Doorsturen van originelen 
Individueel/ Spoed 
Doorsturen van origineel poststuk via normale post naar adres in Nederland € 5,00 
Doorsturen van origineel poststuk via brievenbuspakketje naar adres in Nederland € 7,50 
Volledig archief, maandelijks opgestuurd 
Doorsturen van alle originelen in een pakket naar een adres in Nederland € 15,00 
 
 
 
 
 
* een poststuk is een document van maximaal formaat A4 met 10 zijdes. Mochten er meer zijdes in het document 
zitten, zal dit berekend worden als een extra poststuk. Het aantal niet gebruikte scans kan niet in opvolgende 
maanden gebruikt worden. 
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Kortingen voor Post versturen 
 
Loyaliteitskorting (op basis van volume per jaar) 0 – 999 stuks € -0,00 
Deze korting wordt berekend over de 365 voorgaande dagen 1.000 – 2.499 stuks €  -0,01 
 2.500 – 4.999 stuks €  -0,02 
 5.000 – 9.999 stuks € -0,03 
 10.000 – 24.999 stuks € -0,04 
 25.000 – 49.999 stuks € -0,06 
 50.000 – 99.999 stuks € -0,07 
 100.000 – 249.999 stuks € -0,08 
 250.000 – 499.999 stuks € -0,10 
 500.000+ neem contact op 

 
 


