November.
Maandag

Dinsdag

1

Woensdag

2

Donderdag

3

Richt jouw eigen
Track & Trace pagina in.
Personaliseer jouw Track &
Trace pagina en -mail voor de
ultieme merkbeleving bij jouw
klant. Lees hier hoe je dit doet!

Start voorbereidingen
piekperiode.
Begin vandaag met jouw
voorbereidingen voor
de piekperiode.
Bestel voldoende
verpakkingen.
Inventariseer hoeveel
verpakkingen je nodig hebt
en bestel ze uiterlijk deze
week. Dan ben je zeker
op tijd.

8

15

9

4
Check de aangepaste
bezorgtijden.
Klik hier voor de aangepaste
aanlever- & bezorgtijden
van PostNL.

10

Richt jouw retourservice in.
Wees goed voorbereid
op retouren en voorkom
verrassingen achteraf. In deze
blog vertellen we je precies
hoe je dat moet doen.

16

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

5

6

7

12

13

14

20

21

Check wijzigingen
Haalservice.
Klik hier voor de
wijzigingen in de
Haalservice.

Singles Day | 11
Kerst en Oud & Nieuw.
Vandaag is de laatste dag
voor het aanvragen van
extra volume voor jouw
Haalservice voor
19 december t/m 1 januari.

17

Technisch startklaar?
Plan updates en aan
passingen aan plug-ins en/of
hosting ruim van tevoren. Zo
kom je niet in de problemen
tijdens de piekperiode.

Stel bezorgopties in.
Laat jouw klant zelf het
moment van bezorgen
kiezen door hen levering
bij een PostNL locatie aan
te bieden. Bekijk hier alle
bezorgopties.

18

19
Pas jouw
bezorgbelofte aan.
Laat jouw klant weten
dat bezorging langer kan
duren in verband met de
eindejaarsdrukte.

Ingang Piektoeslag.
Vanaf vandaag t/m 31 december
wordt er een piektoeslag in rekening
gebracht voor het versturen van
zendingen, bovenop de reguliere prijs.
Voor PostNL geldt dat er € 0,25 per
pakket wordt gerekend.

22

23

24

25

Black Friday | 26

27

28

Cyber Monday | 29

30
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2
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December.
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

29

30

1

6

7

8

13

14

15

Relatiegeschenken
versturen?
We bieden een ruim
assortiment aan speciale
verpakkingen voor
relatiegeschenken en het
versturen ervan.

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

2

3

4

Sinterklaas | 5

9

10

11

12

16

17

18

19

Kerstavond | 24

1e Kerstdag | 25

2e Kerstdag | 26

Meerdere zendingen
tegelijk aanmaken.
Upload een adressenbestand
voor het snel en eenvoudig
versturen van jouw relatie
geschenken. Klik hier voor
een uitleg.

Pas jouw bezorgbelofte aan.
Laat jouw klant weten dat
bezorging langer kan
duren in verband met
de eindejaarsdrukte.
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21

22

23

MyParcel om 17:00 uur dicht.

27

28

29

30

Oudjaarsdag | 31
Laatste dag piektoeslag
- PostNL distributie tot
18.00 uur.
- MyParcel om 17:00 uur
dicht.

MyParcel gesloten.

Nieuwjaarsdag | 1

Gelukkig
Nieuwjaar!

MyParcel gesloten.
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