
Pakketten binnen Nederland 
Aangepaste aanlever- en bezorgdagen voorjaar 2022
We doen ons best ook rond de feestdagen in het voorjaar jouw pakketten op tijd te bezorgen. Je kunt ons een handje helpen door je 
pakketten tijdig aan te bieden. Hou hierbij rekening met de aangepaste aanlever- en bezorgdagen. 

Week Aanleverdatum Bezorgdatum
15 za 16 april di 19 april

eerste paasdag zo 17 april - gesloten

16 tweede paasdag ma 18 april di 19 april

17 di 26 april do 28 april  
Koningsdag wo 27 april - gesloten

Ons proces tijdens Hemelvaartsdag en Pinksteren moeten we nog bepalen. Daar informeren we je later over. 

Gewijzigde procesvoering met Pasen
Op eerste paasdag en tweede paasdag annuleren we alle aanleverafspraken, zowel alle haalafspraken als afspraken om aan te leveren 
bij een sorteercentrum. Uit ervaring weten we namelijk dat op deze dagen vaak een rustdag wordt ingelast. Ben jij toch open op tweede 
paasdag? Dan hebben we goed nieuws! Op tweede paasdag, maandag 18 april, zijn we namelijk wel open voor het aanleveren van 
pakketten. Het is dan wel belangrijk dat je jouw gewenste afspraken uiterlijk 9 maart aanvraagt. Dat kan eenvoudig via de haalservice-
module in Mijn PostNL of via je serviceteam. 

Koningsdag zijn we gesloten
Koningsdag is een feestdag en daarom zijn we gesloten. We halen dan geen pakketten op en je kunt ook geen pakketten aanleveren op 
een sorteercentrum. 

Uiterlijke data om je wijzigingen door te geven 
Wil je rond deze feestdagen meer pakketten aan ons aanbieden dan normaal? En/of wil je pakketten op tweede paasdag aanleveren? 
Geef dit dan uiterlijk op onderstaande data door via de haalservice-module in Mijn PostNL of via je serviceteam. Deze data gelden ook 
voor tijdswijzigingen. En vergeet niet om op tijd extra rolcontainers aan te vragen.

Wijzigingen voor de periode: Uiterlijk doorgeven op:
Pasen: za 16 april t/m zo 24  april wo 9 maart
Koningsdag: ma 25 april t/m zo 1 mei wo 16 maart
Hemelvaartsdag: za 21 mei t/m zo 29 mei wo 13 april
Pinksteren: ma 30 mei t/m di 7 juni wo 20 april

Let op: bovenstaande data gelden niet voor al onze diensten. Kijk op postnl.nl/feestdagen voor een overzicht per dienst.    
 

Gesloten? Geef het tijdig aan ons door
Is jouw bedrijf gesloten tijdens de feestdagen in het voorjaar? Laat ons dat dan tijdig weten via de  
haalservice-module in Mijn PostNL of jouw serviceteam.

De voorjaars-
klassiekers
Samen als één ploeg  
naar de finish
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