
Pakketten versturen van Nederland naar België 
Aangepaste aanlever- en bezorgdagen feestdagen eind 2022 
We willen je pakketten op tijd bezorgen. Ook tijdens de feestdagen. Je kunt ons een handje helpen door je pakketten op tijd aan te leveren. 
Hieronder zie je aangepaste aanlever- en bezorgdagen en deadlines waarmee je rekening kunt houden.

Afwijkende aanlever- en bezorgdagen   
Week Aanleverdatum Bezorgdatum

44 ma 31 oktober wo 2 november
Allerheiligen di 1 november - Belgë gesloten wo 2 november

46 do 10 november za 12 november
Wapenstilstand vr 11 november - België gesloten za 12 november

51 za 24 december di 27 december
eerste kerstdag zo 25 december - gesloten

52 tweede kerstdag ma 26 december di 27 december
vr 30 december za 31 december *
za 31 december di 3 januari

nieuwjaarsdag zo 1 januari - gesloten

1 ma 2 januari di 3 januari

*   Op oudejaarsavond (31 december) bezorgen we tot 18.00 uur. 

Proceswijzigingen
Datum Wijziging
za 24 december We annuleren alle haalritten na 21.30 uur. Ook annuleren we alle haalritten met een lostijd na 23.00 uur. Dit geldt ook als je 

zelf je pakketten naar ons depot brengt.

zo 25 december We zijn gesloten. Je kunt op deze dag daarom geen pakektten aanleveren. Ook bezorgen we op deze dag niet.

ma 26 december  We zijn open vanaf 16.00 uur. Let op! We annuleren op deze dag álle haal- en brengritten, omdat veel bedrijven gesloten zijn. 
Ben je wel open en wil je pakketten aanleveren? Vraag dit aan via je vaste contactpersoon of in Mijn PostNL via de 
haalservicemodule.

za 31 december  We annuleren alle haalritten na 18.30 uur. Ook annuleren we de haalritten met een lostijd na 20.00 uur. Dit geldt ook als je zelf 
je pakketten naar ons depot brengt.

zo 1 januari We zijn gesloten. Je kunt op deze dag daarom geen pakketten aanleveren. 

ma 2 januari We bezorgen deze dag geen pakketten. Wel zijn we weer open voor haal-en brengritten. 

https://mijn.postnl.nl/
https://www.postnl.nl/campagnes/zakelijk/online-haalservice/?trc=k-em_p-f_u-txt_r-20224720220411+eDM5+Voorjaarsklassiekers+-+beste+klant_l&uid=c00ed53f2e9cbe7a5bf4bff4554f1355b21126a4f0fb4f1c36c1be4a4234fd5e?trc=k-em_p-f_u-txt_r-20224720220411+eDM5+Voorjaarsklassiekers+-+beste+klant_l&uid=c00ed53f2e9cbe7a5bf4bff4554f1355b21126a4f0fb4f1c36c1be4a4234fd5e


Extra volume of wijzigingen? Laat het ons op tijd weten
Verwacht je dat je op bepaalde dagen meer pakketten moet versturen? Of verandert er iets, bijvoorbeeld het tijdstip van aanleveren? 
Laat het ons weten. Vraag het vóór onderstaande deadlines aan via je vaste contactpersoon of via de haalservicemodule in 
MijnPostNL. Extra rolcontainers nodig? Vraag deze ook op tijd aan.

Black Friday, Cyber Monday en sinterklaas
periode uiterlijk doorgeven op
za 19 november t/m zo 4 december ma 10 oktober

Sinterklaas en kerst
periode uiterlijk doorgeven op
ma 5 december t/m zo 18 december ma 24 oktober

Kerst en oud & nieuw
periode uiterlijk doorgeven op
ma 19 december t/m di 3 januari ma 7 november

Rustmoment gepland?
Als je bedrijf (eerder) dichtgaat, vergeet dan niet je geplande afspraken te annuleren.

https://www.postnl.nl/campagnes/zakelijk/online-haalservice/?trc=k-em_p-f_u-txt_r-20224720220411+eDM5+Voorjaarsklassiekers+-+beste+klant_l&uid=c00ed53f2e9cbe7a5bf4bff4554f1355b21126a4f0fb4f1c36c1be4a4234fd5e?trc=k-em_p-f_u-txt_r-20224720220411+eDM5+Voorjaarsklassiekers+-+beste+klant_l&uid=c00ed53f2e9cbe7a5bf4bff4554f1355b21126a4f0fb4f1c36c1be4a4234fd5e
https://mijn.postnl.nl/

