
Pakketten België
Aangepaste aanlever- en bezorgdagen 2019 
PostNL streeft ernaar ook rond feestdagen jouw pakketten tijdig te bezorgen. Je kan hierbij helpen door pakketten zo snel
mogelijk aan te bieden. Houd hierbij rekening met onderstaande aangepaste bezorgdagen.

16

do 18 april vr 19 april za 20 april
vr 19 april za 20 april di 23 april
za 20 april di 23 april wo 24 april

Pasen zo 21 april (gesloten)

17

Paasmaandag ma 22 april di 23 april wo 24 april
di 23 april wo 24 april do 25 april
do 25 april vr 26 april za 27 april
vr 26 april za 27 april ma 29 april
za 27 april ma 29 april di 30 april
ma 29 april di 30 april wo 1 mei (beperkte distributie)

18
di 30 april wo 1 mei (beperkte distributie) do 2 mei

Dag van de Arbeid wo 1 mei do 2 mei vr 3 mei
do 2 mei vr 3 mei za 4 mei

22

di 28 mei wo 29 mei vr 31 mei
wo 29 mei vr 31 mei za 1 juni

Onze-Heer-Hemelvaart do 30 mei (gesloten)
vr 31 mei za 1 juni ma 3 juni

23

do 6 juni vr 7 juni za 8 juni
vr 7 juni za 8 juni di 11 juni
za 8 juni di 11 juni wo 12 juni

Pinksteren zo 9 juni (gesloten)

24
Pinkstermaandag ma 10 juni di 11 juni wo 12 juni

di 11 juni wo 12 juni do 13 juni

33

di 13 aug wo 14 aug vr 16 aug
wo 14 aug vr 16 aug za 17 aug

Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart do 15 aug (gesloten)
vr 16 aug za 17 aug ma 19 aug

44

wo 30 okt do 31 okt za 2 nov
do 31 okt za 2 nov ma 4 nov

Allerheiligen vr 1 nov (gesloten)
za 3 nov ma 4 nov di 5 nov

Let op
Een aantal van onze sorteercentra zijn geopend op Paasmaandag en Pinkstermaandag.

Week Aanbieddatum 1 e bezorgdatum e bezorgdatum2

http://postnl.nl/feestdagen

