Pakketten versturen binnen Nederland.

Aangepaste aanlever- en bezorgdagen feestdagen eind 2020
Wij doen ons best jouw post ook rond de feestdagen op tijd te bezorgen. Je kan ons helpen door jouw pakketten
tijdig aan te leveren. Houd hierbij rekening met onderstaande wijzigingen.
Aangepaste aanlever- en bezorgdagen
week

aanleverdatum

52

eerste kerstdag
tweede kerstdag

do 24 dec
vr 25 dec (gesloten)
za 26 dec (gesloten)

oudjaarsdag

wo 30 dec
do 31 dec

nieuwjaarsdag

vr 1 jan (gesloten)

53
1

bezorgdatum
ma 28 dec

do 31 dec*
za 2 jan

* Op oudejaarsavond (31 december) bezorgen we tot 18.00 uur.
Daardoor is het mogelijk dat een klein deel van de pakketten op 2 januari wordt bezorgd.

Post uit brievenbus.

Aangepaste bezorgdagen najaar 2020
Wij doen ons best jouw post ook rond de feestdagen op tijd te bezorgen. Hieronder vind
je een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in de postbezorging rond de feestdagen.
week

datum in de brievenbus

bezorgdatum

50

ma 7 dec
di 8 dec*
wo 9 dec*
do 10 dec*
vr 11 dec*
za 12 dec*
zo 13 dec*

di 8 dec
vr 11 dec
za 12 dec
di 15 dec
wo 16 dec
do 17 dec
do 17 dec

51

ma 14 dec*
di 15 dec*
wo 16 dec*
do 17 dec*
vr 18 dec*
za 19 dec*
zo 20 dec*

do 17 dec
vr 18 dec
za 19 dec
di 22 dec
wo 23 dec
do 24 dec
do 24 dec

52

ma 21 dec*
di 22 dec*
wo 23 dec*
do 24 dec*
vr 25 dec*
za 26 dec*
zo 27 dec*

do 24 dec
ma 28 dec
di 29 dec
do 31 dec
do 31 dec
do 31 dec
do 31 dec

ma 28 dec*
di 29 dec
wo 30 dec**
do 31 dec**
vr 1 jan**
za 2 jan**
zo 3 jan**

do 31 dec
wo 30 dec
di 5 jan
di 5 jan
di 5 jan
di 5 jan
di 5 jan

eerste kerstdag
tweede kerstdag

53

1

oudjaarsdag
nieuwjaarsdag

ma 4 jan

(tot 17.00 uur mogelijk)
(afgesloten)
(afgesloten)
(alleen medische brievenbussen mogelijk vanaf 12.00 uur)

di 5 jan

* V
 an 8 t/m 28 december kan jouw post langer onderweg zijn dan je van ons gewend bent.
Wij adviseren je om jouw zakelijke post bij een PostNL-punt af te geven.
** In verband met risico op vuurwerkschade zijn de oranje brievenbussen op deze dagen afgesloten.
De medische brievenbussen zijn al vanaf zaterdag 2 januari 2021 weer geopend.

Meer informatie.

Kijk voor alle informatie over het aanbieden en de bezorging van jouw post en pakketten rond de feestdagen op
postnl.nl/feestdagen.

