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POSTTARIEVEN JANUARI
2017
PostNL bepaalt jaarlijks de tarieven. Per 1 januari 2017 veranderen de posttarieven.
Toezichthouder ACM heeft daar toestemming voor gegeven.
Lees in dit eBook meer over de verschillende tarieven voor postverwerking.
PostNL is de grootste en bekendste organisatie die alle brieven binnen 24 uur kan bezorgen. Om uw brief, via PostNL, van A naar B te krijgen dient u uw poststuk te frankeren.
Dit kan op verschillende manieren. Consumenten zijn gebonden aan post-zegels maar
de zakelijke markt kan de post ook met een frankeermachine of partijenpost frankeren.
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TARIEVEN POSTZEGEL
Het tarief voor de postzegels stijgt in 2017 met 7% naar 78 cent voor een brief tot 20
gram. De overige categorieën laten ook een stijging zien van 6%, de aangetekende
brief stijgt met 2.5% naar € 8,35.
Zowel consumenten als bedrijven kunnen postzegels gebruiken om hun post te
frankeren.
Gewicht poststuk in gram		Tarief
0 - 20 gram

€ 0,78		

20 - 50 gram

€ 1,56

50 - 100 gram

€ 2,34

100 - 250 gram

€ 3,12

250 - 2000 gram

€ 3,90

Aangetekende brief

€ 8,35		
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TARIEVEN FRANKEERMACHINE
Het posttarief voor frankeermachines stijgt in 2017 met 7 cent naar 72 cent voor een
brief tot 20 gram. De overige categorieën stijgen ook met 6%, een uitzondering hierop
is de aangetekende brief, deze stijgt met 2.5%.
U frankeert met een Frama frankeermachine maar liefst 9% voordeliger dan met postzegels.
Gewicht poststuk in gram		Tarief
0 - 20 gram

€ 0,72		

20 - 50 gram

€ 1,44

50 - 100 gram

€ 2,16

100 - 250 gram

€ 2,88

250 - 2000 gram

€ 3,90

Aangetekende brief

€ 8,35		

Het nieuwe frankeren
 anaf 1 januari 2017 zijn ook de Partijenpost Gemengd Frankeren tarieven beschikbaar
V
voor de frankeermachine. Het minimum orderbedrag is verlaagd naar € 17,50 (voorheen
€ 22,-). Hierdoor kunt u ook uw kleine partijen mixpost zeer voordelig frankeren via uw
frankeermachine. Een heldere structuur, meer keuze uit dienstverlening en uitstekende tarieven voor uw gemengde post. Zie voor de Partijenpost Gemengd Frankeren
tarieven pagina 7.
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VERGELIJK UW POSTTARIEVEN
Wilt u graag weten wat u kunt besparen met een frankeermachine ten opzichte van
postzegels? In onderstaande tabel staat wat u bespaart per poststuk.
Gewicht poststuk in gram

Tarief postzegels Tarief frankeermachine

Besparing

0 - 20 gram

€ 0,78

€ 0,72

€ 0,06

20 - 50 gram

€ 1,56

€ 1,44

€ 0,12

50 - 100 gram

€ 2,34

€ 2,16

€ 0,18

100 - 250 gram

€ 3,12

€ 2,88

€ 0,24

250 - 2000 gram

€ 3,90

€ 3,60

€ 0,30

Aangetekende brief

€ 8,35

€ 8,35

€

-

Het nieuwe frankeren
 anaf 1 januari 2017 zijn ook de Partijenpost Gemengd Frankeren tarieven beschikbaar
V
voor de frankeermachine. Het minimum orderbedrag is verlaagd naar € 17,50 (voorheen
€ 22,-). Hierdoor kunt u ook uw kleine partijen mixpost zeer voordelig frankeren via uw
frankeermachine. Een heldere structuur, meer keuze uit dienstverlening en uitstekende tarieven voor uw gemengde post. Zie voor de Partijenpost Gemengd Frankeren
tarieven pagina 7.
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Vanaf 1 januari 2017 gemengd frankeren met de NetSet2 frankeermachine. Hierdoor
wordt de frankeermachine nog interessanter om uw post mee te verwerken. Het portovoordeel kan oplopen tot 50%.
(Oud) Rood

(Nieuw) Blauw met barcode en Track & Trace

Frankeermachine Frankeermachine Frankeermachine
NetSet1
NetSet2
NetSet2
Losse post
frankeren

Brieven 0 - 20 gr

Gewichtsklasse
mixpost gemiddeld
gewicht per poststuk

Losse post en

Frankeermachine
NetSet2

Frankeermachine
NetSet2

PBG mixpost tarieven (dagpost)
Heterogeen

Servicekaders

PostNL NetSet1 PostNL NetSet2 PostNL PBG 24-uur PostNL PBG 48-uur PostNL PBG 72-uur

Aanleverdag

Elke werkdag

Elke werkdag

Elke werkdag

Di en Do

Ma, Wo en Vrij

Bezorgdag

Volgende dag

Volgende dag

Volgende dag

Do en Za

Do, Za en Di

Minimum aantal

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Minimum order

Geen

Geen

€ 17,50

€ 17,50

€ 17,50

0 - 20 gr

€ 0,72

€ 0,72

€ 0,71

€ 0,63

€ 0,60

€ 1,44

€ 0,83

€ 0,74

€ 0,70

€ 0,96

€ 0,85

€ 0,81

€ 1,08

€ 0,96

€ 0,91

€ 1,41

€ 1,25

€ 1,19

€ 1,95

€ 1,73

€ 1,64

20 - 30- gr
30 - 40 gr
20 - 50 gr

40 - 50 gr

€ 1,44

50 - 100 gr

50 - 100 gr

€ 2,16

100 - 250 gr

100 - 200 gr

€ 2,16

200 - 250 gr

€ 2,88

€ 2,88

€ 2,33

€ 2,07

€ 1,97

250 - 2000 gr 250 - 350 gr

€ 3,60

€ 3,60

€ 2,33

€ 2,07

€ 1,97

350 - 500 gr

€ 3,60

€ 3,60

€ 2,93

€ 2,60

€ 2,47

500 - 2000 gr

€ 3,60

€ 3,60

€ 3,25

€ 2,89

€ 2,74

Tips
1. Wacht tot u alle post heeft verzameld voordat u bepaalt of u uw post als mixpost
verstuurt of per stuk.
2. Bepaal voorafgaand wat uw belangrijkste verzenddag gaat worden en voor welk
servicekader u wilt kiezen.
3. Bij mixpost (poststukken verschillend in vormgeving, formaat en gewicht) hoeft u niet
meer te splitsen naar gewichtsklasse. U frankeert alles tegen het gemiddelde tarief.
4. U kunt ook uit meerdere kaders kiezen.
5. Onze adviseurs beschikken over een slimme rekenmodule. Bel voor een advies op
maat 0183-635777 of kijk op frama.nl/optimizer.
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TARIEVEN PAKKETTEN
Vindt u het verzenden van uw pakketpost ook zo gecompliceerd? Wilt u zo min
mogelijk tijd kwijt zijn met het aanmelden en verzenden van uw pakketten?
Frama biedt u vanaf heden Frama Parcel. Een vernieuwde dienstverlening waardoor
u met Frama naast uw brievenbuspost nu ook uw pakketpost eenvoudig, efficiënt én
tegen gereduceerde tarieven kunt verzenden.
Gewicht

Frama Frama franco

0 - 2 kg

€ 3,35*

0 - 10 kg

€

6,50

10 - 20 kg

€

9,25

20 - 30 kg

€ 12,25

Aangetekend pakket

€

7,75

Pakket België en Duitsland
tot 2 kg met Track & Trace

€

8,95

*betreft een brievenbuspakket

De voordelen van Frama Parcel
Maak een verzendlabel aan in slechts enkele muisklikken
Volg al uw zendingen online op MijnFrama.nl
Advies op maat voor de voordeligste verzendmethode
Betaal op rekening of frankeer met de frankeermachine
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TARIEVEN VOOR BUITENLAND
Ook de posttarieven voor brieven met een bestemming buiten Nederland veranderen.
Ten opzichte van 2016 realiseert u een grotere besparing wanneer u uw brieven en
kaarten frankeert met een frankeermachine.
Gewicht poststuk in gram

Tarief postzegels Tarief frankeermachine

Besparing

0 - 20 gram

€ 1,33

€ 1,23

€ 0,10

20 - 50 gram

€ 2,66

€ 2,46

€ 0,20

50 - 100 gram

€ 3,99

€ 3,68

€ 0,31

100 - 250 gram

€ 6,65

€ 6,14

€ 0,51

250 - 2000 gram EUR1

€ 9,31

€ 8,59

€ 0,72

250 - 2000 gram EUR2

€ 11,97

€ 11,05

€ 0,92

250 - 2000 gram WERELD

€ 14,63

€ 13,50

€ 1,13
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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.

