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Inhoud

Voor informatie over kranten en tijdschriften kunt u terecht bij 
onze Klantendienst op 02 201 81 81.

Zendingen tegen voorkeurtarief zijn onderworpen aan de  
algemene voorwaarden van toepassing op de betrokken dienst 
(zie algemene voorwaarden op www.bpost.be/voorwaarden), 
de MassPost Gids (beschikbaar op www.bpost.be/masspost) en 
de geldende postwetgeving.

In geval van tegenstrijdigheid met deze brochure primeren de 
bepalingen van de algemene voorwaarden van toepassing op de 
betrokken dienst, de MassPost Gids en de postwetgeving.

Tenzij anders vermeld, zijn de diensten in deze brochure  
vrijgesteld van btw. Indien btw is verschuldigd, wordt bij het 
tarief vermeld ‘tarief excl. btw (21%)’.

Brieven in hoeveelheden 3

1. Formaten 3
2. Clean Mail 4

Direct Mail en huis-aan-huiszendingen 5

1. Direct Mail 5
1.1. Definitie 5
1.2. Formaten 5
1.3. Tarieven 6
1.4. Frankering 8
1.5. Afgifte 9

2. Huis-aan-huiszendingen 10
2.1. Definitie 10
2.2. Formaten en tarieven 10
2.3. Betaling en afgifte 12

Pakjes 13

1. Formaten 13
2. Contractuele tarieven 14

U twijfelt over het formaat van uw zending?  
U kunt het heel eenvoudig en snel controleren op  
www.bpost.be/formatchecker.

Laat u uw zending liever valideren?  
Stuur dan een pdf van uw zending naar  
www.bpost.be/specimenvalidatie.

U ontvangt binnen de 48 uur een antwoord.
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1. formaten

3 formaten voor maximale flexibiliteit:

Small formaat
Maximale impact voor een miniprijs. Small formaat-zendingen voldoen 
aan een aantal basiscriteria op het vlak van:
• de stevigheid van het papier;
• de flexibiliteit van de zending;
• de lay-out;
• de indexatiezone in het wit of een lichte kleur.

Large formaat
Voor grotere mailings of brochures. 

Large+ formaat
Voor grotere mailings of brochures.

•   Vorm: rechthoekig, niet-vierkant,  
niet-geperforeerd

•   Liggend formaat: het adresvak loopt 
evenwijdig met de lange zijde van de zending

•   De verhouding tussen de lange en de korte 
zijde is ≥ 1,20 (lengte/breedte ≥ 1,20)

•   Minimumafmetingen: 90 x 140 x 0,15 mm

•   Maximumafmetingen: 165 x 245 x 5 mm

•   Maximumgewicht: 50 g

min. 140 mm

max. 245 mm

m
in. 90 m

m

m
ax. 165 m

m

•  Vorm: rechthoekig of vierkant,  
niet-geperforeerd

•  Minimumafmetingen:  
90 x 140 x 0,15 mm

•  Maximumafmetingen:  
230 x 328 x 10 mm

•  Maximumgewicht: 350 g

max. 328 mm

min. 140 mm

m
in. 90 m

m

m
ax. 230 m

m

•  Vorm: rechthoeking, 
vierkant of vrij

•  Minimumafmetingen:  
90 x 140 x 0,15 mm

•  Maximumafmetingen: 
230 x 350 x 30 mm

•  Maximumgewicht: 2 kg

max. 350 mm

min. 140 mm

m
in. 90 m

m

m
ax. 230 m

m

Brieven in  
hoeveelheden

Meer weten
U vindt alle details over de verschillende formaten in onze  
MassPost Gids, beschikbaar op onze website:

 www.bpost.be/masspost
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2. Clean Mail

Mogelijkheid om een voordeeltarief te  genieten voor uw briefafgiftes 
vanaf 500 zendingen met dezelfde afmetingen,  hetzelfde formaat, 
dezelfde verpakking en dezelfde uitreikingstermijn in een (Hyper)
MassPost-centra en aangekondigd via e-MassPost1.

Uw post kan ofwel als Prior worden uitgereikt (uitgereikt op de 
volgende werkdag) of als Non Prior (uitgereikt binnen de 3 werkdagen).

Prior Non Prior

Small formaat

0 g - 50 g  € 1,40  € 0,90

Large formaat

0 g - 100 g  € 2,80  € 1,80

+ 100 g - 350 g  € 4,20  € 2,70

Large+ formaat

0 g - 100 g  € 2,82  € 1,82

+ 100 g - 350 g  € 4,23  € 2,73

+ 350 g - 1 kg  € 7,05  € 4,55

+ 1 kg - 2 kg  € 9,87  € 6,37

Opties

Met de optie Extra Large kunt u zendingen afgeven met afmetingen 
tussen 230 x 350 x 30 mm en 265 x 350 x 30 mm, mits u een 
supplement van € 0,10 /zending betaalt op het Large+ formaat tarief.

Voortaan compenseert bpost zelf de CO2-uitstoot die veroorzaakt 
wordt door de verwerking van uw brieven die gefrankeerd zijn met 
het Clean Mail tarief. U kunt dus het logo “CO2-neutrale verzending” 
aanbrengen op al uw Zendingen en dit zonder extra kosten. Meer info 
op www.bpost.be/greenpost. 
 
 

1  Voor meer informatie over de afgiftemodaliteiten: www.bpost.be/brieven.

U kunt een contract Brieven afsluiten vanaf  
450.000 zendingen/jaar.

Bel ons op 02 201 11 11 of contacteer uw Account Manager.

Surf voor meer informatie over de contractaanbieding Brieven 
naar www.bpost.be/brieven.

Brieven in  
hoeveelheden
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1. Direct Mail

Wanneer u Direct Mail-zendingen afgeeft, kunt u een  
voorkeurtarief genieten.

1.1. Definitie
Direct Mail omvat vier verschillende categorieën:
1. Mededeling met commercieel en publicitair karakter
2.  Relationele mededeling die de customer experience positief beïnvloed
3. Preventie en sensibiliseringsmededeling
4. Nieuwsbrief die op geregelde tijdstippen wordt verstuurd.

U vindt de toegangscriteria voor de Direct Mail binnen de brochure 
beschikbaar op www.bpost.be/directmail.

Om u uw afgifte juist te helpen kwalificeren, hebben wij voor u twee 
nieuwe oplossingen:
-  onze onlinetool "Addressed Mail Checker". U hoeft een paar vragen 
te beantwoorden en u ziet, ter informatie, of de inhoud van uw 
zending in aanmerking komt voor het Direct Mail-tarief.  
U vindt deze tool op www.bpost.be/amchecker;

-  een prevalidering in onze toepassing "e-MassPost". Als u die 
aanvraagt, kunnen wij u definitief meedelen of de inhoud van uw 
zending in aanmerking komt voor het Direct Mail-tarief.

Eigenschappen van een Direct Mail-afgifte?

U deponeert per afgifte minimaal 50 zendingen in een erkend kantoor 
of 500 zendingen in een MassPost (Hyper)Centrum. De zendingen 
moeten deel uitmaken van dezelfde Direct Mail-campagne, op de 
personalisatie na identiek zijn en aan de volgende voorwaarden 
beantwoorden:
• identiek gewicht
• identiek formaat (Small, Large of Large+)
• identieke afmetingen en verpakking
• met vermelding van een retouradres in België
•  gefrankeerd met een Port Betaald (PB) frankeermerk, Uitgestelde 

Vergoeding (UV) of een frankeermachine

1.2. Formaten

De formaten zijn identiek aan die van Brieven in grote hoeveelheden 
(zie hoofdstuk in kwestie).

U kunt een contract Direct Mail afsluiten vanaf  
200.000 zendingen/jaar.

Bel ons op 02 201 11 11 of contacteer uw Account Manager.

Surf voor meer informatie over de contractaanbieding  
Direct Mail naar www.bpost.be/directmail.

Direct Mail en huis- 
aan-huiszendingen
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Vanaf 500 zendingen, afgegeven in een  
MassPost (Hyper)Centrum1

Wenst u een voordeliger tarief voor uw zendingen? Doe uw afgifte 
vanaf 500 zendingen in een van onze MassPost (Hyper)Centra.

Voor DM Easy die wordt afgegeven in het MassPost Center:  
3 mogelijke uitreikingsperiodes: 

• Uitreiking op Maandag & Dinsdag
• Uitreiking op Woensdag & Donderdag
• Uitreiking met Weekzekerheid   

Uw zendingen worden binnen de 3 werkdagen uitgereikt

Small  
formaat

Large  
formaat

Large+  
formaat

0 g - 20 g € 0,936 € 1,327 €1,339

+20 g - 50 g € 0,950 € 1,360 € 1,373

+50 g - 80 g - € 1,374 € 1,387

+80 g - 100 g - € 1,411 € 1,423

+100 g - 150 g - € 1,550 € 1,564

+150 g - 200 g - € 1,792 € 1,808

+200 g - 250 g - € 1,948 € 1,965

+250 g - 350 g - € 2,287 € 2,309

+350 g - 500 g - € 3,058

+500 g - 1000 g - € 4,204

+1000 g - 1500 g - € 4,789

+1500 g - 2000 g - € 5,746

Uitreiking met 
Weekzekerheid

Small  
formaat

Large  
formaat

Large+  
formaat

0 g - 20 g € 0,559 €0,664 € 0,671

+20 g - 50 g € 0,572 € 0,680 € 0,685

+50 g - 80 g - € 0,687 € 0,693

+80 g - 100 g - € 0,706 € 0,712

+100 g - 150 g - € 0,776 € 0,785

+150 g - 200 g - € 0,896 € 0,905

+200 g - 250 g - € 0,978 € 0,987

+250 g - 350 g - € 1,148 € 1,158

+350 g - 500 g - € 1,532

+500 g - 1000 g - € 2,107

+1000 g - 1500 g - € 2,398

+1500 g - 2000 g - € 2,881

1.3. Tarieven DM Easy

Tussen 50 en 3000 zendingen, afgegeven in een erkend kantoor1

U doet afgiften van 50 tot 3000 zendingen (met een maximum van  
10 zakken en/of 270 kg) en dit bij u in de buurt, in een van onze 
erkende kantoren.

D+3
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1  De lijst van erkende postkantoren is beschikbaar in de tool 'locatiezoeker van de  
verkooppunten' op www.bpost.be (Direct Mail moet worden vermeld in de Producten en 
Diensten die door het postkantoor worden aangeboden), de lijst met erkende MassPost 
(Hyper)Centra op www.bpost.be/masspost.

Opties:
Met de optie Extra Large kunt u zendingen deponeren met afmetingen 
tussen 230x350x30mm en 265x350x30mm, mits een supplement van €0,05 
per zending op het Large+ formaat tarief. 

Voortaan compenseert bpost zelf de CO2-uitstoot die veroorzaakt wordt 
door de verwerking van uw Direct Mail-zendingen. U kunt dus het logo 
“CO2-neutrale verzending” aanbrengen op al uw Zendingen en dit zonder 
extra kosten. Meer info op  www.bpost.be/greenpost.

Uitreiking op  
Maandag & Dinsdag

Small  
formaat

Large  
formaat

Large+  
formaat

0 g - 20 g € 0,575 € 0,685 € 0,691

+20 g - 50 g € 0,590 € 0,701 € 0,707

+50 g - 80 g - € 0,709 € 0,715

+80 g - 100 g - € 0,729 € 0,735

+100 g - 150 g - € 0,800 € 0,808

+150 g - 200 g - € 0,924 € 0,933

+200 g - 250 g - € 1,009 € 1,018

+250 g - 350 g - € 1,183 € 1,194

+350 g - 500 g - € 1,580

+500 g - 1000 g - € 2,172

+1000 g - 1500 g - € 2,473

+1500 g - 2000 g - € 2,969

Uitreiking op  
Woensdag & Donderdag

Small  
formaat

Large  
formaat

Large+  
formaat

0 g - 20 g € 0,575 € 0,685 € 0,691

+20 g - 50 g € 0,590 € 0,701 € 0,707

+50 g - 80 g - € 0,709 € 0,715

+80 g - 100 g - € 0,729 € 0,735

+100 g - 150 g - € 0,800 € 0,808

+150 g - 200 g - € 0,924 € 0,933

+200 g - 250 g - € 1,009 € 1,018

+250 g - 350 g - € 1,183 € 1,194

+350 g - 500 g - € 1,580

+500 g - 1000 g - € 2,172

+1000 g - 1500 g - € 2,473

+1500 g - 2000 g - € 2,969

http://www.bpost.be
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1.4. Frankering

• Port Betaald (P.B.)
De meest eenvoudige en doeltreffende oplossing voor grote afgiften.
Volgens de postwetgeving moet de postoperator op elke zending 
vermeld worden. De gemakkelijkste manier is om het P.B. frankeermerk 
van bpost te gebruiken. 

Bestel het P.B.-frankeermerk door online een formulier in te vullen op 
www.bpost.be/pb. U kunt het rechtstreeks op uw zendingen 
afdrukken. De betaling gebeurt bij de afgifte.

• Uitgestelde Vergoeding (U.V.)
Frankering voorbehouden aan openbare instellingen. Volgens de 
postwetgeving moet de postoperator op elke zending vermeld 
worden. De gemakkelijkste manier is om het U.V. frankeermerk van 
bpost te gebruiken.

• Frankeermachine
U frankeert uw zendingen tegen het ‘Non-PRIOR’ tarief en u krijgt de 
korting achteraf terugbetaald per overschrijving op uw 
rekeningnummer mits afhouding van €12,40 administratiekosten. 

De voorkeurtarieven zijn NIET geldig voor zendingen die gefrankeerd 
werden met postzegels.

Zwart-witversie Quadri-versie

PB- PP 
BELGIE(N) - BELGIQUE

PB- PP 
BELGIE(N) - BELGIQUE

Direct Mail en huis- 
aan-huiszendingen

http://www.bpost.be/site/nl/professionele-oplossingen/brieven-en-kaarten/port-betaald
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1.5. Afgifte

De afzender moet op het moment van afgifte twee exemplaren  
van de zending afgeven aan bpost, die deze controleert en bewaart.  
Indien dat niet gebeurt, behoudt bpost zich het recht voor om één of 
meerdere exemplaren van de afgifte te controleren1.

Afgifte in een erkend kantoor2: 
Afgifte van 50 tot 3000 zendigen mogen in een erkend kantoor 
worden afgegeven. 

Afgifte in een MassPost (Hyper)Centrum2: 
Afgifte vanaf 500 zendigen mogen in een MassPost (Hyper)Centrum 
worden afgegeven. Grotere hoeveelheden moeten in een MassPost 
HyperCentrum worden afgegeven:

• 50.000 zendingen Small formaat 
• 20.000 zendingen Large of Large+

Voor afgifte van meer dan 100.000 zendingen Small formaat,  
50.000 zendingen Large of Large+ formaat, verzoeken wij u de afgifte 
minstens 5 werkdagen3 voor de effectieve datum van afgifte via 
e-MassPost te aankondigen.

Raadpleeg de MassPost Gids voor meer informatie betreffende uw afgifte.

Om gebruik te maken van de dienst ‘Collect & Send’, neemt u best 
contact op met onze Klantendienst op 02 201 11 11.

1   Tenzij expliciet anders overeengekomen, geeft de klant bpost de toestemming om een 
specimen van zijn zending aan derden te communiceren, alsook bepaalde gegevens 
betreffende die zendingen waarmee zijn bruto-investeringen in Direct Mail bepaald 
kunnen worden, met het oog op de publicatie en commercialisatie ervan aan derden via 
eender welk medium.

2   De lijst van erkende postkantoren is beschikbaar in de tool 'locatiezoeker van de  
verkooppunten' op www.bpost.be (Direct Mail moet worden vermeld in de Producten en 
Diensten die door het postkantoor worden aangeboden), de lijst met erkende MassPost 
(Hyper)Centra op www.bpost.be/masspost.

3  30 kalenderdagen voor afgiftes van meer dan 200 000 zendingen.

bpost kan u helpen om het maximum uit uw  
communicatie te halen.
Met onze regelmatig geüpdatete databanken kunt u, 
ongeacht uw doelgroep, de contacten bereiken die het 
meest waarschijnlijk interesse in uw aanbod zullen hebben.
•  SelectPost: meer dan 1.000.000 gezinnen gaven ons hun 
voorkeuren en interesse in bepaalde producten door.

•  Moversdata: een bestand met de meeste particulieren en 
ondernemingen die verhuizen.

Voor meer informatie over onze Data Solutions kunt u ons 
contacteren via datasales@bpost.be.

http://www.bpost.be
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2. Huis-aan-huiszendingen

2.1. Definitie

Huis-aan-huiszendingen (ook ‘niet-geadresseerde zendingen’ genoemd) 
zijn identieke zendingen met hetzelfde gewicht en formaat waarop 
geen adres van de bestemmeling en geen frankeermerk voorkomt.  
Ze kunnen in alle brievenbussen in België worden bezorgd behalve in 
de bussen met een sticker ‘Geen reclame’. Informatieve huis-aan-
huiszendingen kunnen onder bepaalde voorwaarden in alle 
brievenbussen worden uitgereikt.

bpost commercialiseert zijn huis-aan-huis aanbod onder de naam  
Distripost1.

Hoe een bestelling plaatsen?

Door onze onlinereservatietool te gebruiken  
www.bpost.be/distripost/reservatietool.html.  
Voor elke editie moet u een afzonderlijk order plaatsen.

Uw huis-aan-huiszendingen worden enkel uitgereikt binnen de 
geografische zone die door uw postkantoor wordt bediend: de hele 
gemeente, één of meer deelgemeenten, één of meer wijken. De afgifte 
gebeurt in uw postkantoor of op een andere plaats, zoals vermeld op 
uw orderbevestiging.

U kunt ook uw bestellingen plaatsen via onze  
Klantendienst op 02 201 11 11. 

1   Distripost: deze zendingen zijn onderworpen aan de algemene voorwaarden van 
Distripost, de MassPost Gids (beschikbaar op www.bpost.be/masspost) en andere 
specificaties in de operationele handleidingen. In geval van tegenstrijdigheid met wat in 
deze brochure wordt vermeld, primeren de algemene voorwaarden van Distripost en de 
MassPost Gids. 

Direct Mail en huis- 
aan-huiszendingen

2.2. Formaten en tarieven

Uw Distripost-zendingen moeten aan de 
volgende kenmerken beantwoorden:
• minimumafmetingen: 90 x 140 mm
• maximumafmetingen: 230 x 350 mm
• maximumdikte: 8 mm
• maximumgewicht: 130 g
• in papier
• plooibaar
• stapelbaar
• stevigheid (van het papier): min. 80 g/m2

U kunt één van de volgende kenmerken 
kiezen via het betalende Supplement "Special 
formaat": 
• niet-vierkante of niet-rechthoekige zending 
• samengestelde zending

min. 90 mm

max. 230 mm

m
in

. 1
40

 m
m

m
ax

. 3
50

 m
m
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Het tarief is afhankelijk van het gewicht van uw zending.  
Indien uw zending afwijkt van één of meer van deze voorwaarden,  
is een supplementair tarief ‘Special formaat’ van toepassing.

Met de optie “Uitreiking Maandag & Dinsdag” of “Uitreiking Woensdag 
& Donderdag” kunt u twee opeenvolgende dagen vastleggen voor uw 
uitreiking (oftewel “maandag en dinsdag” oftewel “woensdag en  
donderdag”).

Distripost Boost: De oplossing voor eenmalige of terugkerende pro-
motionele communicatiecampagnes.

Tarief per exemplaar

Tot 25 g € 0,098

 35 g € 0,100 

 50 g € 0,116

 75 g € 0,144

 130 g € 0,201

Supplement Uitreiking maandag & dinsdag + € 0,014

Supplement Uitreiking woensdag & donderdag + € 0,013

Supplement Special formaat + € 0,013 

Tarieven excl. btw (21%)

Distripost Public: De oplossing voor gemeentelijke nieuwsbrieven/
communicaties van algemeen belang aan de inwoners.

Tarief per exemplaar
Tot 25 g € 0,106

 35 g € 0,108

 50 g € 0,124

 75 g € 0,152

 130 g € 0,209

 150 g       € 0,209

 200 g       € 0,358

 250 g       € 0,442

Supplement Uitreiking maandag & dinsdag + € 0,014

Supplement Uitreiking woensdag & donderdag + € 0,013

Supplement Special formaat + € 0,013 

Tarieven excl. btw (21%)

Vanaf 100.000 exemplaren per jaar en onder bepaalde  
voorwaarden kunt u voordeligere tarieven genieten.

Bel voor meer informatie naar onze Klantendienst  
op 02 201 11 11.
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2.3. Betaling en afgifte

De volgende betalingsformules zijn beschikbaar:

U betaalt of 2 weken op voorhand online, of  contant (cash of met de 
bankkaart) op het moment van de afgifte, of u betaalt het 
verschuldigde bedrag minstens vijf werkdagen vóór uw afgifte op  
de bankrekening van uw geplande plaats van afgifte, die op uw 
bestellingsbevestiging staat.

Uw zendingen moeten beantwoorden aan de 
voorwaarden in de MassPost Gids 

Surf naar www.bpost.be/masspost of contacteer onze Klantendienst  
op 02 201 11 11.

Meer weten
Bel onze Klantendienst of ga naar onze website:

 02 201 11 11  www.bpost.be/masspost

Opmerking
Bij de afgifte brengt u het volgende mee:
• uw orderbevestiging;
• twee exemplaren van uw zendingen;
• een pakje en een bundel zendingen.

Direct Mail en huis- 
aan-huiszendingen
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A

B

C

Lengte

D
iam

.

rol

pakje

Uw zending wordt beschouwd als een pakje als:

• minstens één van de afmetingen groter is dan: 
350 mm (lengte A)
230 mm (breedte C)
30 mm (dikte B)

of
• uw zending meer weegt dan 2 kg

of
• uw zending een rol is

•  Minimumafmetingen: 
lengte + 2 x diameter > 170 mm

• Maximumlengte: 1,5 m
• Maximumgewicht: 30 kg

1. Formaten

•   Minimumafmetingen 112 x 145 mm  
(de minimumafmetingen voor internationale pakjes zijn: 153 x 240 mm)

•  Maximumafmetingen: A + (2xB) + (2xC) ≤ 3 m 
Cubee pakjesautomaten: 420 mm x 310 mm x 580 mm

• Maximumlengte: 1,5 m
• Maximumgewicht: 30 kg

Pakjes
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2. Contractuele tarieven

Vanaf 5 pakjes per maand met maandelijkse facturatie

U kunt bpost-klant worden en via onze online tool "Shipping Manager" 
uw elektronische etiketten aanmaken of de afhaling van uw pakjes 
aanvragen. Deze tool biedt 4 leveringsmethodes van bpost aan:  
thuis/op het werk, in een afhaalpunt, in een Cubee pakjesautomaat of 
in een van uw winkels.

Voor de  tarieven  van uw nationale zendingen  kunt u terecht op  
onze website www.bpost.be/tarieven.

Deze tarieven worden ieder jaar op 1 januari geïndexeerd, conform de 
bepalingen van uw pakjecontract. 

Ons aanbod kan worden aangevuld met volgende opties:
Signature, Automatic 2nd Presentation, Info ‘Distributed’, Info ‘Reminder’, 
Info ‘Next Day’, Basic Warranty (tot €500, inclusief Signature1), Additional 
Warranty (tot €25.000, inclusief Signature), Saturday Delivery Cash on 
Delivery (inclusief Signature) en Afhaling op Aanvraag2.

1   Voorwaarden en uitzonderingen in onze algemene voorwaarden.
2   U kunt een eenmalige afhaling aanvragen voor meerdere pakjes tegelijk: maximaal 500 kg  

en 1,5 m³ per afhaling (een maximumgewicht van 30 kg per individueel pakje).

Vanaf 20 pakjes per maand, geniet u van  
een voorkeurtarief. 

Vanaf 40 pakjes per maand bieden we u het bpack 24h Business: 
een pakje tegen een voorkeurtarief incl. Signature, een garantie1 
tot €500 en een tweede automatische aanbieding. 

Indien u meerdere pakjes per dag naar eenzelfde adres stuurt, 
geniet u daarnaast automatisch van het Multicolli-tarief voor  
die pakjes.

Pakjes

Meer weten
Meer informatie over ons bpack-aanbod voor onze bpost Business-
klanten vindt u op:

 www.bpost.be/bpack
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Wenst u meer informatie over onze tarieven? 

 www.bpost.be/tarieven
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