
Pakjes
Tarieven vanaf 
01/01/2023 voor 
particuliere zendingen

U kunt de verzending van uw pakjes online  
beheren en genieten van betere tarieven:  
http://parcel.bpost.be of via My bpost app.
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Om uw zending te frankeren, moet u eerst in de onderstaande tabel het aantal benodigde eenheden berekenen naar gelang 
de gewenste uitreikingstermijn (Prior/Non Prior), de bestemming, het formaat 5 en het gewicht van uw zending. Vervolgens 
plakt u een combinatie van zegels met eenheid 1 of 2, of een aantal Prior zegels, om een correcte frankering te krijgen.

De waarde van de zegels wordt niet uitgedrukt in euro, maar wordt aangeduid met een cijfer dat een frankeereenheid 
vertegenwoordigt. Voor elke bestemming (België, Europa, Rest van de wereld) zijn er zegels met verschillende 
frankeereenheden. De prijzen vindt u hieronder.

Het is ook mogelijk om uw zendingen te laten frankeren aan het loket van een postkantoor of PostPunt. Om het beste 
frankeertarief te krijgen, raden wij u aan uw zegels in grotere aantallen te kopen.

bpost verbindt zich ertoe om alles in het werk te stellen zodat uw Prior-gefrankeerde brief uitgereikt wordt op de eerste 
werkdag na de dag van afgifte (D+1) (binnenlandse zending). De andere, Non Prior-zendingen worden binnen de drie 
werkdagen na de dag van afgifte uitgereikt.

Brieven

Europa

Rest van de wereld

Internationale geografische zones (genormaliseerd en niet-genormaliseerd 
formaat). 

Europa: Albanië, Andorra, Azoren*, Bosnië-Herzegovina, Bulgarije*, Canarische 
Eilanden, Ceuta, Cyprus*, Denemarken*, Duitsland*, Estland*, Faeröereilanden, 
Finland*, Frankrijk* (exclusief DOM-COM-TAAF), Georgië, Gibraltar, 
Griekenland*, Groenland, Guernsey, Hongarije*, Ierland*, IJsland, Italië*, Jersey, 
Kroatië*, Letland*, Liechtenstein, Litouwen*, Luxemburg*, Macedonië, Madera*, 
Malta*, Man Eiland, Melilla, Moldavië, Monaco*, Montenegro, Nederland*, 
Noorwegen, Oekraïne, Oostenrijk*, Polen*, Portugal*, Roemenië*, Rusland,  
San Marino, Servië, Slowakije*, Slovenië*, Spanje*, Tsjechië*, Turkije, 
Vaticaanstad, Verenigd Koninkrijk, Wit-Rusland, Zweden*, Zwitserland. 

Zone Rest van de wereld: Alle overige landen vallen onder de zone Rest van 
wereld. Voor zendingen met goederen zijn douaneformaliteiten van toepassing.

*   Douaneformaliteiten zijn niet van toepassing voor zendingen naar deze 
landen, behalve als zij goederen bevatten en worden gestuurd naar een 
van de volgende gebieden: Cyprus: Turks gedeelte; Duitsland: Helgoland, 
Büsingen; Finland: Åland (Eilanden); Griekenland: Berg Athos; Italië: Livigno, 
Campione d’Italia, Italiaanse wateren van het Meer van Lugano. Voor de 
overige andere landen in de zone Europa zijn douaneformaliteiten van 
toepassing. 

6   Om bij een frankering met zegels de aantekeningskosten weer te geven, mag 
enkel een speciale zegel voor aangetekende zendingen gebruikt worden.

7   Aangetekende zendingen met een gewicht tussen 2 en 10 kg kunnen 
alleen op een postkantoor of aan een postloket met een vignette worden 
gefrankeerd.

1  Deze prijs is van toepassing vanaf 10 zegels  of 5 Prior zegels of 5 zegels .
2  Deze prijs is van toepassing vanaf 5 zegels  of .
3   Deze prijs per stuk is ook het frankeerbedrag voor zendingen, gefrankeerd met een postzegel 

in Belgische franken of euro of op zendingen gefrankeerd aan het loket.
4  Reeds aangekochte zegels blijven geldig. 
5  Om te bepalen of uw zending al dan niet genormaliseerd is, zie kader (achteraan). 

Optie - Bericht van ontvangst (AR): € 1,40 / stuk.  
Te plakken in aanvulling op de portokosten van de  
aangetekende zending. Volg uw aangetekende  
zending online op www.bpost.be/track.

Tarief per zending
Prijs bij volume-
aankoop 2Prijs per stuk 3

Eenheid  
in cijferCombinatievoorbeelden  4

Zegel 6
Vignette

Genormaliseerd 5 
0 - 50 g€ 2,53€ 2,6511 x € 8,96

Niet-genormaliseerd 5

0 - 100 g € 7,59  € 7,95  33 x € 14,26  

100 g - 350 g€ 12,65  € 13,25  55 x € 19,56  

350 g - 1 kg€ 25,30  € 26,50  10Frankeren in een Postkantoor of PostPunt€ 32,81  

1 kg - 2 kg€ 50,60  € 53,00  20Frankeren in een Postkantoor of PostPunt€ 59,31  

Tarief per zending
Prijs bij volume-
aankoop 2Prijs per stuk  3

Eenheid  
in cijferCombinatievoorbeelden  4

Zegel 6
Vignette

Genormaliseerd 5 
0 - 50 g€ 2,75€ 2,8711 x € 9,18

Niet-genormaliseerd 5

0 - 100 g € 8,25  € 8,61  33 x € 14,92

100 g - 350 g€ 13,75  € 14,35  55 x € 20,66

350 g - 1 kg€ 27,50  € 28,70  10Frankeren in een Postkantoor of PostPunt€ 35,01

1 kg - 2 kg€ 55,00  € 57,40  20Frankeren in een Postkantoor of PostPunt€ 63,71

België  Non Prior

Tarief per zending
Prijs bij volume-
aankoop 1

Prijs per  
stuk  3

Eenheid  
in cijferCombinatievoorbeelden  4

Genormaliseerd 5 
0 - 50 g€ 1,36€ 1,39  11 x 

Niet-genormaliseerd 5
0 - 100 g € 2,72€ 2,78  21 x   of 2 x 
100 g - 350 g€ 4,08€ 4,17 31 x   + 1 x 
350 g - 1 kg€ 6,80€ 6,95  52 x   + 1 x 
1 kg - 2 kg€ 9,52€ 9,73  73 x   + 1 x 

België  Prior

Tarief per zending
Prijs bij volume-
aankoop1

Prijs
per stuk3

Eenheid  
in cijfer

Zegel 6
Vignette

Genormaliseerd 5 
0 - 50 g€ 2,14€ 2,171€ 8,48

Niet-genormaliseerd 5
0 - 100 g € 4,28€ 4,34  2€ 10,65  
100 g - 350 g€ 6,42€ 6,51  3€ 12,82  
350 g - 1 kg€ 10,70€ 10,85  5€ 17,16  
1 kg - 2 kg€ 14,98€ 15,19  7€ 21,50  
2 kg - 10 kg€ 29,00 7

Aangetekend

Aangetekend

Aangetekend

Brievenbuspakje  / D+1
Mini Pakje S formaat CD/DVD € 5,60

Mini Pakje M formaat A4 € 7,05

Fashion Bag fashion bag (410 x 260 x 70 mm) € 7,05 
U krijgt 5 % korting als u minstens 5 stuks van hetzelfde formaat koopt.
Bij de bpack Mini zijn de verpakking en het etiket inbegrepen.

Standaard 1  / D+1
0 - 2 kg € 7,80

+ 2 - 10 kg € 10,40
Bevestiging van levering per sms of e-mail  + € 0,59

Voor 10 Standaard etiketten  € 74,20

Betaling door de ontvanger bij levering  + € 7,90

Met garantie 2 / D+1
0 - 2 kg € 9,15

2 - 10 kg € 11,75

10-30 kg  € 17,003

Bevestiging van levering per sms of e-mail  + € 0,59

Voor 10 etiketten Met garantie  € 87,00

Betaling bij levering door de ontvanger (10-30kg) + € 7,90

Levering in een PostPunt - Postkantoor - PakjesPunt -  
Pakjesautomaat  / D+1
0-2 kg € 5,00

2 - 5 kg € 5,05

5 - 10 kg € 5,45
10 - 20 kg € 9,15 3

20 - 30 kg € 11,70 3

Deze leveringsmogelijkheden zijn alleen maar beschikbaar via http://parcel.bpost.be.

Pakjeslevering - eindejaarspiek: Voor de levering van nationale Pakketten is tijdens de eindejaarspiek  
(van 24/11 6u t/m 25/12 6u) een toeslag van toepassing van 1€ (1,21€ voor pakjes van meer dan 10kg). 
Deze wordt bij aankoop toegevoegd aan het basistarief.

Nationale pakjes

1  Online beschikbaar vanaf € 6,40 (0-2 kg) via http://parcel.bpost.be.
2 Online beschikbaar vanaf € 7,75 (0-2 kg) via http://parcel.bpost.be.
3 Prijzen inclusief btw.

Economy & Standard
Bestemming 1 Een

Afhaalpunt 2 Een adres 3

Frankrijk en
Nederland

Omringende
landen 5

Rest van de
Europese Unie 6

Economy 0-2 kg € 11,60 € 13,75

Standard 4 0-2kg € 10,95  € 18,10  € 36,20  
2-5kg € 15,35  € 18,10  € 36,20  
5-10kg € 15,35  € 18,10  € 54,30  
10-20kg € 21,90  € 43,80  € 87,60  
20-30kg € 32,85 € 43,80 € 109,50  

Bestemming 1 Een adres 3

Rest van
Europa 7

Middellandse
Zeegebied +

Noord-Amerika 8

Rest van de
wereld 9

Economy 0-2 kg € 16,50 € 20,95 € 29,70

Standard 4 0-2kg € 36,20  € 54,30  € 72,40  
2-5kg € 36,20  € 54,30  € 72,40  
5-10kg € 72,40  € 90,50  € 144,80  
10-20kg € 108,60  € 144,80  € 217,20  
20-30kg € 144,80 € 199,10 € 289,60  

Internationale pakjes

Economy: zonder Track & Trace & zonder schadevergoeding.
Standard: met Track & Trace & en een beperkte schadevergoeding.
Bijkomende opties voor uw zending:
Garantie (3,15 €) : schadevergoeding tegen verlies of beschadiging van uw zending tot € 500 voor 
goederen, € 15 voor documenten.
1 Bij pakjes bestemd voor een land dat behoort tot zone «Rest van Europa» 7, «Middellandse Zee gebied + 

Noord-Amerika» 8 en «Rest van de wereld» 9 moet een naar behoren ingevuld douaneformulier (CN23) 
zitten. Vergeet zeker niet uw pakje aan het loket electronisch te laten registreren. Sommige gebieden 
binnen de EU vereisen ook het vervullen van douaneformaliteiten, zie www.bpost.be/tarieven voor 
meer informatie.

2 Enkel online beschikbaar (https://parcel.bpost.be).
3 Aanbod ook online beschikbaar met een korting tot € 3,20 per zending (https://parcel.bpost.be).
4 De tarieven van het Standard-aanbod kunnen onderworpen zijn aan btw, naargelang de zone van 

bestemming. Meer hierover op : www.bpost.be
Internationale geografische zones:
5 Duitsland, Frankrijk (exclusief DOM-COM-TAAF), Luxemburg, Nederland.
6 Azoren, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Estland, Finland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, 

Kroatië, Letland, Litouwen, Madeira, Malta, Monaco, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovakije, 
Slovenië, Spanje, Tsjechië, Zweden.

7 Albanië, Andorra, Bosnië-Herzegovina, Canarische Eilanden, Ceuta, Faeröereilanden, Georgië, Gibral-
tar, Groenland, Guernsey, IJsland, Jersey, Liechtenstein, Macedonië, Man Eiland, Melilla, Moldavië, 
Montenegro, Noorwegen, Oekraïne, Rusland, San-Marino, Servië, Turkije, Vaticaanstad, Verenigd 
Koninkrijk, Wit-Rusland, Zwitserland.

8 Algerije, Canada, Egypte, Israël, Jordanië, Marokko, Syrië, Tunesië, Verenigde Staten.
9 Alle andere landen bediend door het netwerk van bpost.

Express 1

Voor uw dringende internationale zendingen tot 30 kg, gebruik het Express-aanbod:
Met Track & Trace, afgifte met handtekening en beperkte schadevergoeding.
U vindt de tarieven op www.bpost.be/tarifs
1 De tarieven van het Express-aanbod kunnen onderworpen zijn aan btw, naargelang de zone van 

bestemming.

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

De Algemene Voorwaarden inzake Dienstverlening door bpost zijn beschikbaar aan het loket  
en op onze website www.bpost.be

6,31
€

6,31
€

6,31
€



Minimale afmetingen: 140 mm

Maximale afmetingen: 235 mm
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GENORMALISEERD FORMAAT BRIEF

• Rechthoekige vorm
• Minimumafmetingen : 90 x 140 mm
• Maximumafmetingen : 125 x 235 mm
• Maximumdikte : 5 mm
• Maximumgewicht : 50 g

max. 235 mm

min. 140 mm

m
in. 90 m

m

m
ax. 125 m

m

Plaats de rechterbovenhoek van  
de envelop op de rode pijl.
1.  Is uw zending groter dan de minimale afmetingen? (zie schema)
2.  Is uw zending kleiner dan de maximale afmetingen? (zie schema)
3. Is de dikte van uw zending max. 5 mm?
4. Weegt uw zending minder dan 50 g?
Indien u al deze vragen met ja hebt beantwoord,  
dan is uw zending genormaliseerd.

Is uw  
zending

genorma-
liseerd?

PAKJES

Eigenschappen van een pakje:
•   Minimumafmetingen : 112 x 145 mm
•   Maximale afmetingen :

-  Standaard pakje : A + (2 x B) + (2 x C) ≤ 3 m
-  Pakjesautomaten: 420 x 310 x 580 mm

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

Eigenschappen van een rol:
•   Minimumafmetingen : Lengte + 2 x diameter > 170 mm
•  Maximumlengte : 1,5 m 
•  Maximumgewicht : 30 kg

A

C
B

Lengte

Diam.

NIET-GENORMALISEERD FORMAAT BRIEF

• Minimumafmetingen : 90 x 140 mm
• Maximumafmetingen : 230 x 350 mm
• Maximumdikte : 30 mm
• Maximumgewicht : 2 kg
•  Vierkante zendingen =  
niet-genormaliseerd  
min. 140 x 140 mm

max. 350 mm

min. 140 mm

m
in. 90 m

m

m
ax. 230 m

m

Elke dag de juiste post in de juiste bus, dat is onze 
opdracht. bpost verbetert constant  de automatische 
adresherkenning in haar sorteercentra zodat de 
sorterings- en uitreikingsprocessen optimaal verlopen.  

1. De plaats van het adres

Wat is een correct adres? 

4

5

6

Mr. Fernand VELOPPE
Directeur Generaal
Gebouw A - 3e verdiep - Deur 8
Merlostraat 21 bus 2
1180 Ukkel
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3

(min. 15 mm)

Als uw zending groter is dan een van de bovenstaande 
maximale afmetingen en/of gewicht of als uw zending  
een rol is, dan wordt uw zending beschouwd als een pakje.

Wilt u zeker zijn van een correct adres, dan vindt u op de 
website van bpost een handige tool om uw adres te  
valideren:  www.bpost.be/adresvalidatie 

Er wordt een marge van 2 mm  
toegepast bij uw afgifte

Wenst u meer informatie? 

     www.bpost.be

1  Zone voor plaatsing van het adres van de bestemmeling.
2   Adreskader van de bestemmeling  

(rechterhelft van de enveloppe).
3  Frankeer- en afstempelzone.
4  of 5  Zones voor het retouradres.
6   Zone voor de aanduidingen van de sorteermachine (30 mm): 

leeg houden en bij voorkeur witte of lichtkleurige ondergrond.

Internationaal adres

•  De plaats van bestemming moet leesbaar aangegeven worden, 
dus bij voorkeur in het Latijnse alfabet.

•  Vermeld voluit geschreven het land van bestemming op de 
laatste  adresregel (in het Nederlands, Frans, Duits of het 
Engels) zonder onderstreping.

•  Gebruik geen ISO-landcode (zoals ‘F’, ‘FR’ voor Frankrijk of ‘CH’ 
voor Zwitserland). 

•  Bij priorzendingen moet een blauw A PRIOR-etiket op de 
enveloppe gekleefd worden, links van de adreszone van de 
bestemmeling.

Sr. Vasquez
Calle Agazador 23
Las Rosas
28230 Madrid
SPANJE

3.  Het formaat van het adres
Contrast
Gebruik bij voorkeur zwarte tekens op een witte achtergrond.

Lettertype
•  Gebruik bij voorkeur het lettertype Arial, Helvetica of Verdana.

•  Gebruik liever geen:

> cursief (ter nabootsing van handgeschreven letters);

>  lettertype waarvan de tekens tegen elkaar of te dicht bij elkaar 
staan (bv. Arial Narrow ...);

>  lettertype met schreef (dat is een lettertype waarvan de tekens 
aan de uiteinden uitsteken, zoals Times New Roman);

>  tekens in ‘vet’ of ‘onderlijnd’;

>  tekens afgedrukt volgens een techniek van inversie;

> tekens met een hellingsgraad van meer dan 5 graden.

•  De ideale grootte van lettertype is 11 of 12 punten.

U kan ons hiermee helpen door een compleet en 
correct adres toe te voegen en dit voor zowel de 
afzender als de bestemmeling. Lees hier meer over op: 
www.bpost.be/adres

2.  Structuur van het adres:  
hoe ziet een correct adres er uit?

Opmerking
Als het retouradres een postbus is, 
moet de volledige benaming van het 
postkantoor vermeld worden.

Nationaal adres

•  Het adres bevat minimaal 3 en maximaal 6 regels.
•  Het adres wordt links uitgelijnd.
•  Laat een spatie tussen twee woorden en tussen woorden en cijfers.
•  Elke regel bevat maximaal 50 karakters (spaties inbegrepen).
•  Gebruik geen leestekens en speciale karakters zoals haakjes, 

 aanhalingstekens, ‘/’, ‘&’ of ‘nr.’ en ‘n°’.
•  Laat voldoende ruimte tussen de adresregels zodat ze niet over 

elkaar lopen.
•  Schrijft u naar iemand die in een gebouw met meerdere 

bussen woont, vermeld dan het huisnummer en het busnummer, 
voorafgegaan door ‘bus’, ‘box’ of ‘bte’. Het ontbreken van een 
busnummer kan de uitreiking onmogelijk maken.

•  Schrijf het adres in één enkele taal.
•  Gebruik een juiste postcode en verbind de cijfers van de 

postcode niet. Plaats geen “B” of “BE” voor de postcode.
•  In het adres mag niets onderlijnd worden.
•  De vermelding ‘België’ is niet noodzakelijk voor binnenlandse 

zendingen. Voor internationale zendingen moet de naam van het 
land volledig vermeld worden in een van de 3 landstalen of in 
het Engels.

•  Plaats steeds de naam van de afzender op uw zending en dit bij 
voorkeur op de achterkant. Dit is noodzakelijk aangezien het ons 
toelaat uw zending terug te sturen in geval van problemen.

Paul Janssens
Dendermondestraat 55 bus 12
2018 Antwerpen

Mr Jan Bakker
postbus 15
1000 Brussel De Brouckère


