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31
Start voorbereidingen 
eindejaarsperiode. 
Begin vandaag met jouw 
voorbereidingen voor de 
eindejaarsperiode.

1
Richt jouw eigen  
Track & Trace service in.  
Personaliseer jouw Track & 
Trace pagina & mail zodat jouw 
klanten op de hoogte blijven 
van de status van de zending. 
Lees hier hoe je dit doet. 

2 3
Check de afwijkende 
bezorgtijden.
Klik hier voor de afwijkende 
aanlever- en bezorgtijden 
van PostNL, Instabox en DHL.

4
Check de Haalservice 
wijzigingen.
Klik hier voor de wijzigingen 
in de Haalservice van PostNL.

5 6

7
Kerst en oud & nieuw. 
Vandaag is de laatste dag 
voor het aanvragen van 
extra volume of wijzigingen 
voor de Haalservice van 
maandag 19 december t/m 
dinsdag 3 januari.

8
Richt jouw retourservice in. 
Wees goed voorbereid 
op retouren en voorkom 
verrassingen achteraf. In 
deze blog vertellen we je 
precies hoe je dat doet.

9
Bestel voldoende 
verpakkingen.
Inventariseer hoeveel 
verpakkingen je nodig hebt en 
bestel ze uiterlijk deze week. 
Dan ben je zeker op tijd.

10 Singles Day | 11

Op deze dag geven veel 
webshops korting. 

12 13

14
Stel bezorgopties in. 
Laat jouw klant zelf het 
moment van bezorgen kiezen 
door bijvoorbeeld afhalen bij 
PostNL locatie of Same Day 
Delivery aan te bieden. Bekijk 
hier alle bezorgopties.

15
Pas jouw  
bezorgbelofte aan. 
Laat jouw klant weten 
dat bezorging langer kan 
duren in verband met de 
eindejaarsdrukte.  
Communiceer bijv. ‘Vandaag 
besteld is vandaag verzonden’

16 17 18 19 20
Ingang 
piektoeslag 
Vanaf vandaag 
brengt PostNL 
een piektoeslag 
in rekening.

21 22 23
Manage verwachtingen 
voor Sinterklaas.
Zorg ervoor dat je transparant 
naar jouw klant communiceert 
dat de bezorging langer kan 
duren dus dat men op tijd moet 
bestellen voor Sinterklaas.

24 Black Friday | 25

Populaire dag waarop 
webshops kortingen 
weggeven.

26 27

Cyber Monday | 28

Populaire dag waarop 
webshops kortingen 
weggeven.

29 30 1 2 3 4

November.

https://www.myparcel.nl/tracking/branded-track-en-trace/
http://myparcel.nl/app/uploads/myparcel-aangepaste-bezorgtijden-2022.pdf
https://www.myparcel.nl/app/uploads/myparcel-haal-brengservice-feestdagen-2022-nl.pdf
https://www.myparcel.nl/blog/retourneren/jouw-retourservice-optimaal-inrichten-bij-myparcel/
https://myparcel.nl/webshop
https://www.myparcel.nl/checkout/
https://www.myparcel.nl/eindejaarsperiode/#piektoeslagen
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28 29 30 1
Relatiegeschenken 
versturen? We bieden 
een ruim assortiment aan 
speciale verpakkingen voor 
relatiegeschenken en het 
versturen ervan. Bekijk hier 
het assortiment.

2 3 4

Sinterklaas | 5 6 7 8
Meerdere zendingen 
tegelijk aanmaken.
Upload een adressenbestand 
om snel en eenvoudig 
jouw relatiegeschenken 
te versturen. Klik hier voor 
uitleg.

9 10 11

12 13 14 15
Manage verwachtingen 
voor kerst.
Zorg ervoor dat je transparant 
naar jouw klant communiceert 
dat de bezorging langer kan 
duren dus dat men op tijd 
moet bestellen voor kerst.

16 17 18

19 20 21 22 23 Kerstavond | 24

MyParcel na 
17:00 uur gesloten. 

1e Kerstdag | 25

MyParcel 
gesloten. 

2e Kerstdag | 26

MyParcel gesloten. 

27 28 29 30 Oudjaarsdag | 31 Nieuwjaarsdag | 1
 
Gelukkig 
nieuwjaar!

MyParcel
gesloten. 

December.

https://www.myparcel.nl/webshop
https://www.myparcel.nl/app/uploads/2020/01/MP_meerdere_zendingen_uploaden.pdf

