Zelf frankeren

■

In een gemiddeld bedrijf gaan er al snel meer dan 50 poststukken
per week doorheen. Met zelf frankeren bespaar je tot 48% op je
verzendkosten. Zelf frankeren werkt eenvoudig. Je frankeert de post
met de frankeermachine, je levert het af of wij halen de post bij je
op, en we bezorgen het binnen 72 uur bij je klant. Altijd tegen een
zeer gunstig tarief!
Zelf frankeren
Met ‘Zelf frankeren’ verstuur je voordelig en
gemakkelijk je post via Sandd met een
frankeermachine. Het gemak van een
frankeermachine met de scherpe
verzendtarieven van Sandd. Ook je
aangetekende poststukken en pakketten
verstuur je met Zelf frankeren.

gaat via een muurkast, waardoor je niet
hoeft te wachten op een chauffeur. De
kosten zijn € 4 per collectierit.
Afleveren bij een DPD punt
Liever zelf je post afleveren? Dat kan bij een
DPD punt bij jou in de buurt. Die vind je op
www.pakkettenversturen.nl/pickup.
Afleveren bij een DPD punt is gratis.

De frankeermachine
Momenteel zijn er drie leveranciers die een
Sandd frankeermachine kunnen leveren:
Frama, FP-Ruys en Neopost. Zij helpen je bij
de keuze van de machine en maken een
offerte op maat.

Facturatie
De verzendkosten betaal je wekelijks
(achteraf) via automatische incasso. De
factuur is op basis van de data uit de
frankeermachine.

Collectie
Op dinsdag en vrijdag halen we de post en
pakketten na 18.00 uur bij je op. De collectie

Meer informatie?
Neem contact op via sales@sandd.nl of
055- 368 25 25.

Afleveren bij DPD
punt

Collectie via
muurkast

Dinsdag <12.00 u Dinsdag >18.00 u
Vrijdag <12.00 u

Vrijdag >18.00 u

Bezorging
.
Bezorging
pakketten*
Nederland

Bezorging
aangetekende
post

Bezorging
reguliere post in
Nederland

Donderdag

Donderdag

Vrijdag

Dinsdag

Dinsdag

Dinsdag

* De looptijden van de bezorging van pakketten naar alle bestemmingen buiten NL vind je
op www.dpd.nl/looptijdencalculator
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Tarieven post 2018 (excl. BTW)
Gewicht

Nederland

Europa

Rest of
World

Aangetekend
NL

Aangetekend
EU

Aangetekend
RoW

0 - 20 gram

€ 0,45

€ 0,85

€ 1,00

€ 6,50

€ 10,00

€ 15,75

21 - 50 gram

€ 0,85

€ 1,45

€ 1,85

€ 6,50

€ 10,00

€ 15,75

51 - 100 gram

€ 1,25

€ 1,75

€ 2,25

€ 6,50

€ 10,00

€ 15,75

101 - 250 gram

€ 1,60

€ 2,85

€ 4,00

€ 6,50

€ 10,00

€ 15,75

251 - 1.000 gram

€ 2,75

€ 7,50

€ 9,75

€ 6,50

€ 10,00

€ 15,75

1.001 - 2.000 gram

€ 2,75

€ 8,60

€ 9,75

€ 6,50

€ 10,00

€ 15,75

Tarieven pakketten 2018 (excl. BTW)
Gewicht

Nederland

Europa Zone A

Europa Zone B

Rest of World

0 - 2 kilogram

€ 6,25

€ 10,75

€ 17,50

€ 25,95

2 - 5 kilogram

€ 6,25

€ 12,50

€ 19,75

€ 35,95

5 - 10 kilogram

€ 6,25

€ 14,75

€ 22,50

€ 59,95

10 - 20 kilogram

€ 9,25

€ 19,75

€ 25,00

€ 106,95

Bestemmingen
Europa Zone A
België, Duitsland, Frankrijk,
Hongarije, Luxemburg,
Oostenrijk, Polen en Verenigd
Koninkrijk

* Dit zijn douaneplichtige landen.
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Europa Zone B
Bosnië en Herzegovina*,
Bulgarije, Denemarken, Estland,
Finland, Griekenland, Ierland,
IJsland*, Italië, Kroatië, Letland,
Liechtenstein*, Litouwen,
Luxemburg, Monaco, Portugal,
Roemenië, Servië*, Slovenië,
Slowakije, Spanje, Tsjechië en
Zweden

Rest of World
Alle overige landen in de wereld,
inclusief Noorwegen* en
Zwitserland*

