
Kies jouw ideale aanleveroptie

Snel en makkelijk 
je pakketten 
aanleveren?

we bezorgen je meer

gemak
meer 

Zelf afgeven bij een PostNL-punt of laten ophalen door de haalservice

Vanaf  
1 rolcontainer

1 t/m 3
pakketten

t/m  
5 rolcontainers

PostNL-punt Zakelijk PostNL-punt Haalservice
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Wil je pakketten en brievenbuspakjes zelf naar een PostNL-punt brengen?  
Check altijd eerst de locatiewijzer op het maximaal aanlevervolume.  
Zo weet je zeker dat het PostNL-punt jouw aantal pakketten kan aannemen.

Vind je ideale PostNL-punt
-  Ga naar de locatiewijzer.
-  Vul je postcode, straat of plaats in. 
-  Kies wat je wil doen. 
-  Kies vervolgens je ‘maximaal aanlevervolume’.  

Dat is het aantal pakketten dat je wil brengen. 

 
-  Klik op een locatie om het adres, de openings- en 

lichtingstijden en beschikbare producten en  
diensten te bekijken. 

Pakketten naar een
PostNL-punt brengen

Meer dan 5 rolcontainers zelf brengen? 
Dan kun je je pakketten bij een sorteercentrum bij jou in de buurt afgeven.  
Je regelt dit via je PostNL-accountmanager.

1 t/m 3  
pakketten

t/m  
5 rolcontainers

2.600 PostNL-punten 1.200 zakelijke PostNL-punten*

 Versturen naar bedrijven en consumenten  Versturen naar bedrijven en consumenten

 Versturen naar binnen- en buitenland  Versturen naar binnen- en buitenland

 Ontvangstbewijs en track & trace  Ontvangstbewijs en track & trace
  In winkelstraten, winkelcentra, bouwmarkten en 

supermarkten
  Vaak op bedrijven- en industrieterreinen

 Kleine opslagmogelijkheid  Meer opslagruimte 
 Soms een scan & go aanwezig  Vaak een scan & go aanwezig  

 Soms rolcontainers beschikbaar
  Vaak goed bereikbaar per auto, bus en  

vrachtwagen en goede parkeergelegenheid 
 Vaak ruimere openings- en lichtingstijden
 Speciaal voor zakelijk pakketten versturen

* Het maximaal aanlevervolume varieert per zakelijk PostNL-punt.  
Check dit altijd eerst in de locatiewijzer.
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Morgen bezorgen?
Let op de lichtingstijd!
De lichtingstijd is het moment waarop onze chauffeur jouw  
pakketten ophaalt bij een PostNL-punt. Zodat we ze de  
volgende dag kunnen bezorgen. Deze vind je in de locatiewijzer.  
Let dus goed op het verschil tussen de openingstijden en de 
lichtingstijd van een locatie.
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Check hier jouw  
beste aanleveroptie
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Pakketten laten ophalen

Voordelen haalservice:
-  Versturen naar bedrijven en consumenten
-  Versturen naar binnen- en buitenland
-  Met een haalservicecontract regel je structurele haalafspraken
-  Eenvoudig zelf (extra) ritten aanvragen of annuleren via de haalservice-module in Mijn PostNL
-  Af en toe de haalservice inzetten kan ook zonder contract
-  Wij regelen rolcontainers en hulpmiddelen voor je
-  We kunnen tot laat je pakketten ophalen 

Verstuur je 1 of meerdere rolcontainers per keer? Ontdek dan het gemak  
van onze haalservice. We halen je pakketten en brievenbuspakjes op,  
waar en wanneer jij dat wil.

We bezorgen alle pakketten CO2 neutraal  
van deur tot deur in heel Europa

Duurzaam onderweg 

Vanaf 1 
rolcontainer

Bekijk alles wat je moet weten over de haalservice  
of bel gelijk 088 - 868 68 68 om een afspraak te maken.

Haalservice
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Zakelijke klant worden
Als zakelijke klant helpen we je graag het maximale uit jouw  
onderneming te halen. Met handige plug-ins voor je website,  
dashboards met je actuele pakketinfo en de beste track & trace.  
Zo maken we samen de belofte ‘vandaag besteld, morgen in huis’ 
waar aan je klanten. 

Direct regelen
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