Wijzigingen tijdens de eindejaarsperiode.
Alles wat je moet weten over de wijzigingen
per vervoerder.
1. PostNL.
2. DHL.

PostNL.
Pakketten versturen binnen Nederland.
Afwijkende aanlever- en bezorgdagen eindejaarsperiode 2022.
Ook tijdens de feestdagen vinden wij het uiterst belangrijk dat jouw pakketten zo op tijd mogelijk geleverd worden. Je
kunt PostNL een handje helpen door jouw pakketten op tijd aan te leveren. Houd hierbij rekening met onderstaande
wijzigingen en deadlines.

Afwijkende aanlever- en bezorgdagen PostNL.
Week
47
51
Eerste kerstdag
52

Tweede kerstdag
Oudejaarsdag
Nieuwjaarsdag

1

Aanleverdatum

Bezorgdatum

za 26 nov

zo 27 nov*

za 24 dec
zo 25 dec (gesloten)

di 27 dec

ma 26 dec
vr 30 dec
za 31 dec
zo 1 jan (gesloten)

di 27 dec
za 31 dec**
di 3 jan

ma 2 jan

di 3 jan

* Op deze zondag rekent PostNL geen kosten voor het aanleveren. Zo kunnen zij alles op tijd verwerken voor Cyber
Monday.
** Op oudejaarsavond (31 december) bezorgt PostNL tot 18.00 uur. Daardoor is het mogelijk dat een deel van de pakketten op maandag 2 of dinsdag 3 januari wordt bezorgd.

Afwijkende aanlever- en bezorgdagen PostNL België
Week
44
Allerheiligen
46

Bezorgdatum

ma 31 oktober

wo 2 november
wo 2 november

di 1 november (België gesloten)
do 10 november

za 12 november
za 12 november

Wapenstilstand

vr 11 november (België gesloten)

di 27 december

Eerste kerstdag

za 24 december
zo 25 december (gesloten)
ma 26 december
vr 30 december
za 31 december
zo 1 januari - nog onbekend**

di 27 december
za 31 december *
ma 2 januari of di 3 januari**
ma 2 januari of di 3 januari**

51

52

Aanleverdatum

Tweede kerstdag

Nieuwjaarsdag

* Op oudejaarsavond (31 december) bezorgen we tot 18.00 uur. Daardoor is het mogelijk dat we een klein deel van
de pakketten
op maandag 2 of dinsdag 3 januari** bezorgen.
**

De procesvoering voor nieuwjaarsdag moet nog worden gemaakt. Zodra we het proces helder hebben stellen we

je hiervan op de hoogte.

Haalservice deadlines PostNL.
Verwacht je op bepaalde dagen meer pakketten te versturen? Vraag dit dan vóór onderstaande deadlines bij ons aan
via info@myparcel.nl. Deze deadlines gelden ook voor tijdswijzigingen. Vergeet ook niet om ook op tijd extra rolcontainers aan te vragen.

Feestdag

Periode

Uiterlijk doorgeven op

Black Friday en Sinterklaas

za 19 nov t/m zo 4 dec

ma 10 okt

Tussen Sinterklaas en Kerstmis

ma 5 dec t/m zo 18 dec

ma 24 okt

Kerst en oud & nieuw

ma 19 dec t/m di 3 jan

ma 7 nov

PostNL proceswijzigingen voor jouw pakketten.
Datum

Aanleveroptie

Wijziging

za 24 dec

Haalafspraken

PostNL annuleert alle haalritten na 21.30 uur. Ook annuleren
zij alle haalritten met een lostijd na 23:00 uur.*
Hiervoor geldt hetzelfde als hierboven.*

Aanleveren op
een depot.
zo 25 dec

PostNL bezorgt op deze dag ook niet.

ma 26 dec

PostNL is geopend vanaf 16:00 uur. Let op! Alle afspraken
komen te vervallen, omdat veel bedrijven gesloten zijn. Ben
je wel open en wil je pakketten aanleveren? Neem dan even
contact met ons op.

za 31 dec

Haalafspraken
Aanleveren op
een depot.

PostNL annuleert alle haalritten na 18.30 uur. Ook annuleren
zij alle haalritten met een lostijd na 20:00 uur.*
Hiervoor geldt hetzelfde als hierboven.*

zo 1 jan

PostNL bezorgt op deze dag ook niet.

ma 2 jan

PostNL bezorgt op deze dag geen pakketen. Wel zijn ze
open voor haalritten.

* Op 24 en 31 december is PostNL eerder dicht, waardoor aanleverafspraken vervallen. Dat geldt voor zowel
haalafspraken als afspraken waarbij je aanlevert op een sorteercentrum.
Vervalt jouw aanleverafspraak en wil je die afspraak vervroegen? Neem dan contact met ons op voor de
mogelijkheden.

Post uit brievenbus.
Aangepaste bezorgdagen eindejaarsperiode 2022.
PostNL doet haar best om ook jouw post rond de feestdagen op tijd te bezorgen. Hieronder vind je een overzicht van
de belangrijkste wijzigingen.
Week

Datum in de brievenbus

Bezorgdatum

48

ma 28 nov
di 29 nov
wo 30 nov
do 1 dec
vr 2 dec
za 3 dec
zo 4 dec

di 29 nov
wo 30 nov
do 1 dec
vr 2 dec
za 3 dec
di 6 dec
di 6 dec

49

ma 5 dec
di 6 dec*
wo 7 dec*
do 8 dec*
vr 9 dec*
za 10 dec*
zo 11 dec*

di 6 dec
vr 9 dec
za 10 dec
di 13 dec
wo 14 dec
do 15 dec
do 15 dec

50

ma 12 dec*
di 13 dec*
wo 14 dec*
do 15 dec*
vr 16 dec*
za 17 dec*
zo 18 dec*

do 15 dec
vr 16 dec
za 17 dec
di 20 dec
wo 21 dec
do 22 dec
do 22 dec

Week

Datum in de brievenbus

Bezorgdatum

51

ma 19 dec*
di 20 dec*
wo 21 dec*
do 22 dec*
vr 23 dec*
za 24 dec*
zo 25 dec* (Eerste kerstdag)

do 22 dec
vr 23 dec
di 27 dec
wo 28 dec
do 29 dec
vr 30 dec
vr 30 dec

52

ma 26 dec* (Tweede kerstdag)
di 27 dec
wo 28 dec
do 29 dec
vr 30 dec**
za 31 dec**
zo 1 jan (Nieuwjaarsdag)

vr 30 dec
wo 28 dec
do 29 dec
vr 30 dec
di 3 jan
di 3 jan
di 3 jan

* Van 6 t/m 26 december kan jouw post langer onderweg zijn dan je gewend bent. Wij adviseren je om jouw zakelijke
post bij een PostNL-locatie af te geven.
** In verband met risico op vuurwerkschade zijn de oranje brievenbussen op deze dag afgesloten.

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

DHL For You Vandaag.
Pakketten versturen binnen Nederland.
Ook tijdens de feestdagen vinden wij het uiterst belangrijk dat jouw pakketten zo op tijd mogelijk geleverd worden. Je
kunt DHL For You Vandaag een handje helpen door jouw pakketten op tijd aan te leveren. Houd hierbij rekening met
onderstaande wijzigingen.

Afwijkende aanlever- en bezorgdagen DHL For You Vandaag.
Week
49

Aanleverdatum
Sinterklaas

ma 5 dec (gesloten)

Eerste kerstdag

vr 23 dec
zo 25 dec (gesloten)

51

52

Tweede kerstdag
Oudejaarsdag
Nieuwjaarsdag

ma 26 dec (gesloten)
vr 30 dec
za 31 dec (gesloten)
zo 1 jan (gesloten)

Bezorgdatum

vr 23 dec

vr 30 dec

