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Flexibele bezorgopties

Breng jouw service naar een hoger niveau door in te spelen op de wensen van jouw klant. Een goed voor-
beeld hiervan is een ruim aanbod aan bezorgopties. Of het nu thuis, op een afhaallocatie, in de ochtend of 
avond is. Jouw klanten willen zelf bepalen wanneer en waar ze hun pakket ontvangen. Binnen de service van 
Flespakket kun je flexibele bezorgopties aanbieden in jouw webshop. De mogelijkheden en bijbehorende 
voorwaarden zijn in dit document te vinden.

Verzendoptie Toeslag Bezorging Voorwaarden

Avondbezorging € 1,27 Maandag- t/m vrijdag  
tussen 18.00 en 22.00 uur

Niet bij buren
Tweede bezorgpoging vindt 
de volgende dag plaats 
m.u.v. zondag

Ochtendbezorging € 10,35 Maandag- t/m vrijdag 
voor 12.00 uur

Niet bij buren
Tweede bezorgpoging vindt 
de volgende dag plaats 
m.u.v. zondag

Ophalen bij een PostNL 
locatie

Gratis Maandag t/m zaterdag 
vanaf 15.00 uur

Tot 2 weken na 
bezorging beschikbaar

Dag- en tijd specifiek Gratis Maandag t/m zaterdag
gehele dag

Standaard bezorging

* Tarieven zijn exclusief BTW en per jaar 
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Instellingen

Om voor een zending een van de bezorgopties te kiezen ga je als volgt te werk: 
1. Ga naar Zendingen > Nieuwe zending.
2. Bij Soort zending kies je voor Pakket.
3. Vul de adresgegevens in van de ontvanger.
4. Klik op Aangepaste bezorging.
5.  Kies hier voor de gewenste bezorgoptie óf klik op Ophalen. Kies hier vervolgens voor de dichtstbijzijnde 

PostNL locatie.
6. Kies, wanneer gewenst, voor een van de verzendopties.
7.     Sla de zending op, download je verzendlabel (PDF-formaat), print deze uit en plak deze op de zending.
8. Lever het pakket in bij een PostNL locatie* of laat deze ophalen.
9. Jouw pakket wordt binnen één werkdag bezorgd, op dinsdag t/m zaterdag**.

* Is gekozen voor een specifiek bezorgmoment later in de week? Let er dan op dat het pakket alsnog de dag vóór 
de bezorgdag ingeleverd dient te worden bij een PostNL locatie. Wanneer je het pakket eerder inlevert, zal deze ook 
eerder bezorgd worden.

** Steeds meer PostNL locaties nemen ook pakketten op zaterdag in ontvangst, waardoor maandaglevering ook 
mogelijk is.

Je kunt met onze flexibele bezorgopties zelf steeds meer bepalen wanneer pakketten bezorgd moeten 
worden. Het is hierbij van belang dat alles tijdig wordt aangeleverd. Een overzicht van jouw zendingen speelt 
hierbij een belangrijke rol.
•    Met behulp van het Flespakket systeem kun je al jouw zendingen bijhouden in jouw Zendingenoverzicht. 

Je kunt hierin terugvinden op welke dag je pakketten moeten worden bezorgd. Met de filterfunctie kun je op 
‘vandaag afleveren’ de zendingen zien die op die dag bij PostNL moeten worden aangeleverd.

•  Het is ook mogelijk om dagelijks een overzicht van deze zendingen per e-mail te ontvangen. Er zal dan op 
dagen dat er pakketten klaar staan om verzonden te worden, om 12.00 uur een mail worden gestuurd met 
een overzicht van de te verzenden pakketten.

•  Daarnaast vind je in jouw Dashboard, onder ‘To Do’ zijn deze zendingen ook terug. Deze instelling kan  
worden geactiveerd onder: Instellingen > Algemeen.
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Avondbezorging

Voorwaarden
• Voor Avondbezorging betaal je een toeslag van € 1,27 per zending.
• Avondbezorging vindt plaats op maandag- t/m vrijdagavond van 18.00 tot 22.00 uur.
• Avondbezorging is op dit moment mogelijk op 90% van de adressen van Nederland.
•  Pakketten worden enkel op huisadres en niet bij buren bezorgd. Het is mogelijk om avondbezorging  

te combineren met handtekening voor ontvangst of een verzekering.

Ochtendbezorging

Voorwaarden
• Voor Ochtendbezorging betaal je een toeslag van € 10,25 per zending. 
• Ochtendbezorging vindt plaats van maandag- t/m vrijdagochtend vóór 12.00 uur. 
•  Pakketten die op vrijdag worden aangeleverd bij PostNL worden op maandagochtend bezorgd. Pakketten 

die op zaterdag worden afgeleverd worden op dinsdagochtend bezorgd.
• Ochtendbezorging is mogelijk in heel Nederland, behalve de Waddeneilanden. 
•         Pakketten worden enkel op huisadres en niet bij buren bezorgd. Het is mogelijk om ochtendbezorging  

te combineren met handtekening voor ontvangst of een verzekering.

Ophalen bij een PostNL locatie

Voorwaarden
• Pakketten kunnen vanaf 15.00 uur de volgende werkdag worden afgehaald. 
• Voor ophalen bij een PostNL locatie betaal je geen toeslag. 
•  Indien de consument gebruik maakt van de PostNL app ontvangst hij of zij een gratis sms-notificatie zodra 

het pakket klaar ligt om afgehaald te worden.

Dag- en Tijdspecifiek

Indien je de verschillende bezorgopties van PostNL in jouw webshop beschikbaar stelt, kan jouw klant kiezen 
op welk moment het pakket bij voorkeur bezorgd dient te worden. Dit maakt het voor jouw klant makkelijker. 
Je dient zelf de zending een dag voor het gewenste bezorgmoment in te leveren bij een PostNL locatie.  
Je kunt in je Flespakket account hiervoor de herinneringsmail activeren.
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Instellingen

Om voor een zending een van de bezorgopties te kiezen ga je als volgt te werk: 
 1. Ga naar Zendingen > Nieuwe zending.
 2. Bij Soort zending kies je voor Pakket.
 3. Vul de adresgegevens in van de ontvanger.
 4. Klik op Aangepaste bezorging.
 5.  Kies hier voor de gewenste bezorgoptie óf klik op Ophalen. Kies hier vervolgens voor de  

dichtstbijzijnde PostNL locatie.
 6. Kies, wanneer gewenst, voor een van de verzendopties.
 7.     Sla de zending op, download je verzendlabel (PDF-formaat), print deze uit en plak deze op  

de zending.
 8. Lever het pakket in bij een PostNL locatie* of laat deze ophalen.
 9. Jouw pakket wordt binnen één werkdag bezorgd, op dinsdag t/m zaterdag**.


