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WAT IS FRAMA PARCEL?
Met onze online verzendservice Frama Parcel bent u aan het juiste adres. Wij bieden u
topkwaliteit en een uitstekende service. Onze alles-in-één oplossing verwerkt uw totale
post voordelig, staat 365 dagen en 24/7 voor u klaar.
Met Frama kunt u naast uw brievenbuspost ook uw brievenbuspakje en pakketten
eenvoudig, efficiënt en tegen gereduceerde tarieven verzenden. In slechts enkele muisklikken verzendt u eenvoudig uw pakketten. Bovendien worden de Frama Parceltarieven
vergeleken met de PostNL frankeermachinetarieven. U krijgt hierdoor altijd advies op
maat met voor u de voordeligste verzendoplossing.
Via de online portal MijnFrama geeft u aan wat en naar wie u het pakket wilt verzenden.
Vervolgens print u het verzendlabel en het pakket is klaar voor verzending. Heeft u
geen labelprinter? Ook deze kunt u eenvoudig via Frama huren vanaf slechts € 3,- per
maand. Neem daarvoor contact met ons op via 0183-635 777.

Brievenbuspakket met Track & Trace

Pakketten tot 30 kg

Handtekening voor ontvangst

Gereduceerde tarieven binnen- en buitenland
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HOE WERKT HET?
In slechts enkele muisklikken verzendt u eenvoudig uw pakketten via MijnFrama.
Bovendien worden de Frama Parceltarieven vergeleken met de PostNL frankeermachinetarieven. U krijgt altijd een advies op maat.

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Wat

Wie

Verzend

Stap 1:
U gaat naar MijnFrama en geeft aan wat voor soort pakket u wilt verzenden.
Stap 2:
U kiest aan wie u het pakket wilt verzenden. Op MijnFrama kunt u eenvoudig een adresboek aanmaken voor al uw relaties. Terwijl u de zending aanmaakt vult u een e-mailadres in. Op dit e-mailadres ontvangt u de Track & Trace gegevens. De Track & Trace
e-mail wordt verstuurd ná het eerste scan moment van de vervoerder. Uiteraard alleen
als u de Track & Trace e-mail optie heeft geselecteerd. Er is ook een optie om de Track
& Trace e-mail op het verzender e-mailadres of ontvanger e-mailadres te ontvangen.
Stap 3:
Uw pakket is aangemeld. U downloadt het label, print het uit en plakt het op het pakket.
Afhankelijk van de door u geselecteerde optie kunt het pakket Franco aanbieden of
u frankeert het juiste bedrag met de frankeermachine op een label en plakt dit op uw
pakket.
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DE VOORDELEN OP EEN RIJ
Maak een verzendlabel aan in slechts enkele muisklikken
Volg al uw zendingen online op MijnFrama.nl
Profiteer van gereduceerde tarieven
Advies op maat voor de voordeligste verzendmethode
Betaal op rekening of frankeer met de frankeermachine
Geen contante betaling bij het postkantoor meer nodig
Te combineren met onze Bixolon labelprinter waardoor u in één keer klaar bent
Nooit meer in de rij bij het postkantoor
Afleverbevestiging per mail
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TARIEVEN EN VOORWAARDEN
Met Frama verzendt u eenvoudig, efficiënt en tegen gereduceerde tarieven uw pakketten. Zowel binnen- als buitenland met diverse extra services zoals handtekening voor
ontvangst. Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan contact op met een van onze
postadviseurs. Bel 0183-635 777 of mail naar frama@frama.nl.

Tarieven
Pakketten binnen Nederland		Frama franco
Brievenbuspakje

0 - 2 kg met Track & Trace		 €

3,65

Pakket

0 - 10 kg met Track & Trace		 €

6,45

Pakket

10 - 20 kg met Track & Trace		 €

9,25

Pakket

20 - 30 kg met Track & Trace		 € 12,25

Aangetekend pakket

0 - 10 kg met Track & Trace		 €

7,70

Pakketten naar het buitenland		
Pakket België

0 - 2 kg met Track & Trace		 €

6,95

Pakket Duitsland

0 - 2 kg met Track & Trace		 €

7,95

Pakket Verenigd Koninkrijk 0 - 2 kg met Track & Trace		 €

8,95

Pakket Frankrijk

0 - 2 kg met Track & Trace		 € 11,00

Welke pakketvoorwaarden zijn van toepassing?
Alle genoemde tarieven zijn exclusief BTW
Eenmalige borg van € 20,- (Frama Franco)
Facturatie: binnen 7 dagen (Frama Franco)
Betaalwijze: automatische incasso binnen 11 dagen (Frama Franco)
Algemene Voorwaarden universele postdienst van PostNL zijn van toepassing
Dit is zomaar een greep uit onze tarieven. Staat uw bestemming er niet bij?
Vraag naar onze speciale tarieven voor uw pakket en bestemming.
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FRAMA+
HET NIEUWE FRANKEREN
Iedere poststroom is anders en voor iedere poststroom is een unieke oplossing.
Frama Nederland biedt het alles-in-één abonnement Frama+ waarmee u onbezorgd
uw losse post kunt frankeren, nu en in de toekomst. Bovendien krijgt u ook toegang tot
onze online portal MijnFrama waar nog veel meer (verzend)diensten tot uw beschikking
staan.
Frama zorgt dat u de meest voordelige en efficiënte frankeeroplossing voor uw organisatie krijgt. Wij geven u vrijblijvend en gratis advies over de best passende oplossing!

Meer weten?

Bel en vraag naar één van onze adviseurs.
Frama Nederland

Avelingen-West 5

4202 MS Gorinchem

T +31 183 - 635 777

frama.nl

integrity in communication.

