Distripost
Alle informatie over de afgifte
van je drukwerk
1. Voorbereiding van je drukwerk
1. Je drukwerk moet gebundeld
aangeleverd worden.
Dozen zijn niet toegestaan.

2. Er zijn twee manieren om je
gebundeld drukwerk in te pakken
1. Kruiselings
gestapeld
(gebundeld)

 Eén bundel
_ weegt max 7 kg
_ kan samengesteld
		 zijn uit verschillende
		paketten

100 stuks

 Eén pakket
_ = 100 flyers/folders
_ = 50 flyers/folders
		 indien één stuk meer
		 weegt dan 70g.

100 stuks

100 stuks

2. Met duidelijke markeringen
(bv. gekleurde
schutbladen)

ELASTIEKEN

NIEUW

100 stuks

In beide gevallen
_ moeten je bundels
dezelfde vorm hebben
en evenveel exemplaren
bevatten
_ mogen je bundels niet
verpakt zijn (met metalen
banden, plastic folie, ...)

!

Als bij afgifte blijkt dat
je zending niet aan deze
voorwaarden voldoet, dan
kan je bestelling geblokkeerd worden of kan er
een extra handelingskost
worden aangerekend.

zijn terug toegelaten enkel bij volledige voorbereiding (postklaar)
met een min. lengte van 14 cm en een min. breedte van 6mm.

2. Afgifte
1. Waar en wanneer doe je
de afgifte?
Op de dag en de afgifteplaats
die op je bevestiging van de
bestelling vermeld staan.
(zie afgiftedatum en -plaats)

!

2. Hoe doe je de afgifte correct?
Volgende documenten heb je
nodig voor een correcte afgifte:
_ je bevestiging van de bestelling
die je ontving per e-mail.
(pdf overzicht van de bestelling)
_ twee exemplaren van
je drukwerk.

3. Hoe de pallets en containers
identificeren?
Je ontving een of meerdere palletbrieven bij de definitieve bevestiging van de bestelling.
Elke pallet of elke container moet
voorzien worden van de bijhorende palletbrief.

Je geeft verschillende versies van eenzelfde zending af op dezelfde dag?
_ Voorzie aparte containers + palletten per versie / bestelling.
_ Zorg dat elke versie herkenbaar is aan de cover.
_ Controleer de afgifteplaats: deze hangt af van de uitreikingszone en vind je op je bevestiging van de bestelling.

4. Wat zijn de afgiftevoorwaarden?
in jouw MassPost / (Hyper)Centrum
(min. voorbereiding / bulk)
Wat?

Waar?

_ Op te splitsen
volgens de aantallen
op de palletbrief.

_ Op te splitsen volgens de
aantallen op de palletbrief
of op de sorteerlijst.

_In alle MassPost /
(Hyper)Centra

_Indien bestemd voor
verschillende uitreikingszones:
in alle MassPost / (Hyper)
Centra van bestemming =
sorteercentrum voor
de betrokken uitreikingskantoren (terug te vinden
op je bevestiging
van de bestelling).

(MassPost Centra:
tot max. 100.000
zendingen)
_OptimaT

Hoe?

(volledige voorbereiding / postklaar)

_Gesorteerd per
MassPost / (Hyper)
Centrum

_Gesorteerd per
MassPost en
uitreikingszone

postbak

OF
pallet
postkar

postkar

(Indien bestemd
voor een enkel
uitreikingskantoor)

Blauwe bakken

_max.gewicht: 12 kg
Rolcontainers en blauwe bakken
staan ter beschikking of kunnen
besteld worden in je MassPost /
(Hyper) Centrum.

Rolcontainers:

_max.gewicht: 400 kg
_max. aantal bakken: 24

Pallets:

_max.gewicht: 650 kg
_max.hoogte: 1,60 m

» Zelf geen tijd of zin om aan bpost te leveren?
Dankzij een goeie samenwerking met
onze logistieke partner OptimaT zorgen wij
voor een bijzonder snelle en efficiënte doorlevering
naar bpost. Aan één dag verwerkingstijd hebben
we voldoende. Wij rekenen hiervoor slechts
€ 7,50/pallet, transport inbegrepen. Ook langdurige
stockage is voor ons geen probleem.
OptimaT: Kortemarkstraat 86, 8810 Lichtervelde
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