
Steek gewoon uw zendingen in een zak. bpost zorgt voor de frankering en verzending van uw post.  
De Collect & Stamp tarieven bestaan uit drie delen: afhaling, behandeling en frankering.

Afhaling
bpost komt elke dag of op bepaalde dagen in de week (uitgezonderd feestdagen) langs bij uw bedrijf op een 
afgesproken tijdstip om uw 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 € 20,89 € 104,45 € 41,78 € 208,90

13u30 - 16u00 € 29,26 € 146,30 € 58,52 € 292,60

16u00 - 18u00 € 38,99 € 194,95 € 77,98 € 389,90

18u00 - 19u00 € 47,36 € 236,80 € 94,72 € 473,60

On demand € 22,29

* 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 € 41,78 (2 x € 20,89).
*** Behalve op zaterdag, zondag en alle wettelijke feestdagen in België.

Kortingen
Deze twee volgende kortingen zijn cumuleerbaar tot maximaal 50% van de prijs van de afhaling en worden  
berekend per afhaaladres.

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

• Als een afhalingsdienst gebeurt op verschillende adressen voor hetzelfde contract is een korting mogelijk van 10%  
(2 tot 5 afhaaladressen) of 20% (6 en meer afhaaladressen).

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

 • Temporary Stop Holidays  Aanvraag om de afhalingsdient te stoppen (2x/jaar) voor een periode van 
minimaal 5 opeenvolgende dagen  en maximaal 8 weken per jaar. 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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Wilt u graag meer informatie?

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

Behandeling
Het maandtarief hangt af van het aantal en de soort behandelde stukken in de maand:

 • Brieven (machinale verwerking)   € 0,070 per stuk
 • Brieven (manuele verwerking)    € 0,294 per stuk
 • Pakketten      € 0,656 per stuk
 • Aangetekende zendingen    € 0,656 per stuk

 • Korting vanaf het 1001ste stuk1   20%
 • Minimumfacturering2     € 51 per maand

1  De korting is berekend op het niveau van elke uitgegeven factuur.
2  De minimumfacturering is berekend op het niveau van elk cost center.

Opties

Al uw afgiftebewijzen worden gearchiveerd op het portaal van Collect & Stamp.

 • Dagelijks uw afgiftebewijzen per e-mail ontvangen  gratis

Frankering
De frankeertarieven hangen af van de soort, het formaat, het gewicht, de type van distributie en de bestemmeling 
van de zendingen.

• Voor de nationale, internationale, aangetekende zendingen en voor de internationale pakjes zijn de standaard 
frankeertarieven van toepassing.

• Voor de nationale pakjes zijn de tarieven van bpack 24h van toepassing. Als u een bpack overeenkomst hebt 
afgesloten, zijn die frankeertarieven van toepassing. De frankering wordt in dat geval gefactureerd via bpack en 
niet via Collect & Stamp.

• Het Clean Mail tarief wordt automatisch toegepast voor elke zending vanaf 500 stuks van hetzelfde formaat en 
type van distributie (uitgezonderd pakjes en aangetekende zendingen), die op dezelfde dag worden afgehaald en 
die op dezelfde factuur worden vermeld.

Alle frankeertarieven zijn beschikbaar op www.bpost.be/tarieven.

Alle prijzen in dit document zijn exclusief btw.
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