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Verzendopties

Bij het versturen van een pakket binnen Nederland kun je uit bepaalde verzendvoorwaarden kiezen. 
Bijvoorbeeld om de zending te verzekeren of dat een pakket alleen bij de ontvanger afgeleverd mag worden. 
Voor een brievenbuspakje, digitale postzegel en ongefrankeerd label zijn geen verzendopties beschikbaar. 
Voor een palletzending gelden andere verzendvoorwaarden. De mogelijkheden en bijbehorende voorwaar-
den vind je hieronder.

Verzendoptie Toeslag Bezorging Voorwaarden

Verzekerd verzenden 
tot € 100,-

€ 0,62 
 
Standaard inbegrepen 
bij gebruik van een  
Flespakket verpakking

Hiermee is een zending 
verzekerd tot een 
inkoopwaarde van € 100,-.

‘Alleen afleveren bij 
ontvanger’ & 
‘Handtekening voor 
ontvangst’ zijn inbegrepen.

Verzekerd verzenden 
tot € 250,-

€ 1,04 Hiermee is een zending 
verzekerd tot een 
inkoopwaarde van € 250,-.

‘Alleen afleveren bij 
ontvanger’ & 
‘Handtekening voor 
ontvangst’ zijn inbegrepen.

Verzekerd verzenden 
tot € 500,-

€ 1,71 Hiermee is een zending 
verzekerd tot een 
inkoopwaarde van € 500,-.

‘Alleen afleveren bij 
ontvanger’ & 
‘Handtekening voor 
ontvangst’ zijn inbegrepen.

Alleen afleveren 
bij ontvanger

€ 0,32 Hierdoor zal de zending niet 
bij de buren worden geleverd.

Handtekening 
voor ontvangst

€ 0,40 Hiermee weet je zeker of en 
door wie het pakket in 
ontvangst is genomen.

Leeftijdscheck 18+ € 1,55 De bezorger controleert of 
de ontvanger 18 jaar of ouder is.

‘Alleen afleveren bij 
ontvanger’ & ‘Handtekening 
voor ontvangst’ zijn 
inbegrepen. Uitgesloten van 
bezorgopties ‘Ochtend-‘ 
en ‘Avondlevering’.

Verzendoptie Toeslag Bezorging Voorwaarden

Groot pakket € 3,01 Door de toeslag kun je een pakket van 
175 x 78 x 58 cm versturen, en 
tussen de 23 - 30 kg.

Grotere pakketten of 
zwaarder dan 30 kg krijgen 
een naheffing.

Retour bij 
geen gehoor

Gratis Na 2 bezorgpogingen gaat de 
zending direct retour, in plaats 
van naar een PostNL locatie.

Vink deze optie vooral aan 
bij beperkt houdbare of zeer 
kostbare producten. 
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Instellingen

Voor een specifieke zending

 1. Ga naar Zendingen > Nieuwe zending
 2. Bij Soort zending kies je voor Pakket
 3. Vul de adresgegevens in van de ontvanger
 4. Kies onder het bedrag voor Wijzig verzendopties
 5. Hier kun je een of meerdere gewenste verzendopties aanvinken*
 6.  Sla de zending op, download het verzendlabel (PDF-formaat), print deze uit en plak deze op 
 de zending
 7. Lever het pakket in bij een PostNL locatie of laat deze ophalen

Standaard instellingen

In je Flespakket account kun je, wanneer je pakketvoorkeur op Pakket staat, kiezen voor een of meerdere 
standaard verzendopties. Deze verzendoptie of verzendopties worden dan standaard bij een pakketzending 
ingesteld. 
 1. Log in bij Flespakket
 2. Ga naar Instellingen
 3. Ga naar Pakketvoorkeuren
 4. Ga naar Verzendopties
 5. Selecteer de gewenste verzendoptie(s)
 6. Klik op Opslaan


