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Wilt u graag meer informatie?

 Surf naar www.bpost.be of     bel onze Klantendienst: 02 201 11 11

Afhaling van uw gefrankeerde zendingen
bpost komt elke dag of op bepaalde dagen in de week (uitgezonderd feestdagen) langs bij uw bedrijf,  
op een afgesproken tijdstip, om uw gefrankeerde zendingen af te halen.

Het maandtarief hangt af van het tijdstip, de frequentie en het gewicht/volume van de afhaling. 
Het wordt per afhaaladres als volgt toegepast:

Maandtarief
< 500 kg en 1,5 m3

Maandtarief
< 1.000 kg en 3 m3

Uren* Per vaste**

afhalingsdag***
Voor een afhaling

elke dag***
Per vaste**

afhalingsdag***
Voor een afhaling

elke dag***

11u00 - 13u30  € 19,45  € 97,25   € 38,90  € 194,50  

13u30 - 16u00  € 27,24  € 136,20   € 54,48  € 272,40  

16u00 - 18u00  € 36,30  € 181,50   € 72,60  € 363,00  

18u00 - 19u00  € 44,09  € 220,45   € 88,18  € 440,90  

On demand  € 20,75 /  € 41,50 /

* De afhaaluren zijn in functie van de operationele mogelijkheden van bpost.
** Voorbeeld: voor een afhaling onder de 500 kg en 1,5 m³ tussen 11u en 13u30 op dinsdag en donderdag (2 vaste dagen), is het maandtarief € 38,90 (2 x € 19,45).
*** Behalve op zaterdag, zondag en alle wettelijke feestdagen in België.

Korting

Als verschillende klanten een afhalingsdienst gebruiken voor hetzelfde adres, op dezelfde dag en hetzelfde tijdstip,  
is een korting mogelijk van 20% (2 klanten), 30% (3 klanten), 40% (4 klanten) of 50% (5 klanten en meer).  
De korting wordt berekend per afhaaladres.

Opties

Deze opties worden per afhaaladres gefactureerd.  
Zie voorwaarden op www.bpost.be/nl/post-pakjes-laten-ophalen-vaste-dagen.

 • Temporary Stop Holidays  Aanvraag om de afhalingsdient elk jaar te stoppen voor een periode van 
minimaal 5 dagen per stop en maximaal 8 weken in totaal. U betaalt voor deze periode niet. Na 8 weken 
wordt de afhalingsdienst opnieuw betalend.

 • Secured Pick Up  € 25 per maand
 • One day Early Collect  € 15 per maand

Alle prijzen in dit document zijn exclusief btw.
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