
Wijzigingen tarieven  
per 1 januari 2020
Vanaf 1 januari 2020 wijzigen de tarieven voor het versturen van post. Ook veranderen er enkele producten.
Een volledig overzicht van onze producten en diensten en de tarieven vind je op postnl.nl/tarieven2020.

Wij hebben de belangrijkste wijzigingen voor je op een rij gezet:

Losse post binnenland
• Postzegel ‘Nederland 1’: € 0,91 (is nu € 0,87).
•  De online frankering, de postzegelcode en de digitale   

postzegel: € 0,91 (is nu € 0,83).
•  Buspakjes (brieven groter dan C4-formaat en/of zwaarder  

dan 350 gram): € 4,40
  Formaattarief, te voldoen met XL-zegel, online frankering,  

postzegelcode of digitale postzegel.
• Aangetekende brieven: € 8,80 (is nu € 8,45). 
• Brieven met verzekerservice: € 14,90 (is nu € 14,45). 
• Brievenbuspakje+: € 4,50 (is nu € 4,35).
• Brievenbuspakje+ online frankering: € 4,00 (is nu € 3,90).

Losse post naar het buitenland
• Postzegel ‘internationaal 1’: € 1,50 (is nu € 1,45).
•  Goederenzendingen mogen niet meer als brief 

gefrankeerd worden. Ze kunnen verstuurd worden als 
pakket, ook al zitten de goederen in een envelop. Ga naar 
postnl.nl/veranderingen-buitenland voor meer informatie.

Losse pakketten binnenland
•  Pakket t/m 10 kg: € 7,25 (is nu € 6,95).
•  Pakket t/m 10 kg, online frankering: € 6,75 (is nu € 6,50).
•  Pakket t/m 10 kg bezorgd op PostNL-locatie, online   

frankering: € 6,25 (is nu € 5,95).
• Aangetekende zending t/m 10 kg: € 8,95 (is nu € 8,60).
•  Aangetekende zending t/m 10 kg, online frankering: € 8,45  

(is nu € 8,15).
• Verzekerservice t/m 10 kg: € 14,90 (is nu € 14,45).
•  Het maximumgewicht van een pakket bedraagt 23 kg  

(is nu 30 kg).
•  De betaalservice wordt niet meer geleverd.

Frankeermachine
•  Brieven tot en met 20 gram naar binnenlandse 

bestemmingen: € 0,85 (is nu € 0,81).
•  Buspakjes (brieven groter dan C4-formaat en/of zwaarder  

dan 350 gram): € 4,10.
•  Brieven tot en met 20 gram naar buitenlandse   

bestemmingen: € 1,44 (is nu € 1,39).
•  Goederenzendingen naar het buitenland mogen niet meer 

als brief gefrankeerd worden en moeten voorzien zijn van 
een barcode. Ze kunnen daarom niet meer gefrankeerd 
worden met een frankeermachine.

Antwoordzendingen 
•  Binnenlandse antwoordzendingen tot en met 20 gram:  

€ 0,92 (is nu € 0,88).
• Buitenlandse antwoordzendingen tot en met 20 gram: 
 € 1,44 (is nu € 1,40).

Zakelijke diensten
•  Partijenpost binnenland:  

De tarieven voor partijenpost binnenland verhogen we 
met gemiddeld 5%. 

•  Partijenpost buitenland:  
De tarieven voor partijenpost buitenland verhogen we met 
gemiddeld 3,3%. Afhankelijk van het land van bestemming 
kan dit hoger zijn. Partijenpost bijzonder en partijenpost 
gemengd mogen geen goederen meer bevatten. Hier 
hebben we andere producten voor. Ga naar  
postnl.nl/veranderingen om te zien wat er precies 
verandert.

•  Partijenpost aangetekend:  
De tarieven voor partijenpost aangetekend verhogen we 
met 3,8%.

•  Brievenbuspakje+:  
De tarieven voor het zakelijke brievenbuspakje+ stijgt met 
gemiddeld 2,6%.

•  Zakelijke doorzendservice:  
De tarieven voor de zakelijke doorzendservice stijgt met 5%.

•  Haalservice en brengservice:  
De tarieven voor de haal- en brengservice verhogen we 
met gemiddeld 2,1%.

•  Brief met legitimatie:  
Het tarief voor brief met legitimatie verhogen we met 
gemiddeld 2,8%.

http://postnl.nl/tarieven2020
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