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POSTTARIEVEN JANUARI 2021
PostNL bepaalt jaarlijks de tarieven voor het versturen van brieven en pakketten in
Nederland en naar het buitenland. Lees in dit e-book meer over de verschillende
tarieven die gelden per 1 januari 2021.*
Om uw brief van A naar B te krijgen dient u uw poststuk te frankeren. Dit kan op
verschillende manieren. Consumenten zijn gebonden aan postzegels maar voor de
zakelijke markt zijn er meerdere mogelijkheden.

*Prijzen op basis van PostNL tarieven 2021, onder voorbehoud van wijzigingen en tikfouten

Veelgestelde vragen - Posttarieven

3

TARIEVEN POSTZEGEL
Het tarief voor brieven in Nederland wijzigt van € 0,91 naar € 0,96 een stijging van
5,5%. De overige categorieën laten ook een stijging zien. De aangetekende brief stijgt
met 3% naar € 9,05.
Zowel consumenten als bedrijven kunnen postzegels gebruiken om hun post te
frankeren.
Gewicht poststuk in gram

Tarief 2021
€

0,96		

20 - 50 gram

€

1,92

50 - 100 gram

€

2,88

100 - 350 gram

€

3,84

350 - 2000 gram

€

4,50

Aangetekende brief

€

9,05		

Brief XL (>C4) 0-2000 gram

€

4,50		

Maximaal formaat = C4

0 - 20 gram
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TARIEVEN FRANKEERMACHINE
Het posttarief voor frankeermachines stijgt in 2021 met 5 cent naar 90 cent voor een
brief tot 20 gram. U frankeert met een Frama frankeermachine bijna 7% voordeliger
dan met postzegels.
Gewicht poststuk in gram		 Tarief
€ 0,90		

20 - 50 gram

€ 1,80

50 - 100 gram

€ 2,70

100 - 350 gram

€ 3,60

350 - 2000 gram

€ 4,20

Aangetekende brief

€ 9,05*		

Brief XL (>C4) 0-2000 gram

€ 4,20		

Maximaal formaat = C4

0 - 20 gram

* Een mooie aanvulling op een Frama frankeermachine is het online verzendplatform
waarmee u naast post ook aangetekende brieven en pakketten verstuurt tegen
gereduceerde tarieven. Informeer naar de mogelijkheden.
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VERGELIJK UW POSTTARIEVEN
Wilt u graag weten wat u kunt besparen met een frankeermachine ten opzichte van
postzegels? In onderstaande tabel staat wat u bespaart per poststuk.
Gewicht poststuk in gram

Tarief postzegels Tarief frankeermachine

Besparing

€ 0,96

€ 0,90

€ 0,06

20 - 50 gram

€ 1,92

€ 1,80

€ 0,12

50 - 100 gram

€ 2,88

€ 2,70

€ 0,18

100 - 350 gram

€ 3,84

€ 3,60

€ 0,24

350 - 2000 gram

€ 4,50

€ 4,20

€ 0,30

Aangetekende brief

€ 9,05

€ 9,05*

€

Brief XL (>C4) 0-2000 gram

€ 4,50

€ 4,20

€ 0,30

Maximaal formaat = C4

0 - 20 gram

0

* Een mooie aanvulling op een Frama frankeermachine is het online verzendplatform
waarmee u naast post ook aangetekende brieven en pakketten verstuurt tegen
gereduceerde tarieven. Informeer naar de mogelijkheden.
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TARIEVEN VOOR BUITENLAND
Ook de posttarieven voor brieven met een bestemming buiten Nederland
veranderen. Ten opzichte van 2020 realiseert u een grotere besparing wanneer u
uw brieven en kaarten frankeert met een frankeermachine.
Gewicht poststuk in gram

Tarief postzegels Tarief frankeermachine

Besparing

0 - 20 gram

€ 1,55

€ 1,49

€ 0,06

20 - 50 gram

€ 3,10

€ 2,98

€ 0,12

50 - 100 gram

€ 4,65

€ 4,47

€ 0,18

100 - 350 gram

€ 7,75

€ 7,45

€ 0,30

350 - 2000 gram

€

€ 8,94

€ 0,36

930

Zone-indeling brieven
 E
 UR1: België, Denemarken (excl. Faeröer Eilanden en Groenland), Duitsland, Frankrijk
(incl. Corsica en Monaco), Italië (excl. San Marino en Vaticaanstad), Luxemburg,
Oostenrijk, Spanje (incl. Balearen, excl. Canarische Eilanden), Zweden.
 EUR2: alle overige landen in Europa (excl. Rusland).
Wereld: alle overige landen (incl. Rusland).
De tarieven voor EUR 1, EUR2 en Wereld zijn in de frankeermachine gelijk. Er is alleen
onderscheid tussen het tarief binnen en buiten Nederland.
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TARIEVEN PAKKETTEN
Verzendplatform Frama
Er zijn verschillende mogelijkheden voor het verzenden van pakketten. Rechtstreeks
via PostNL, met de Frankeermachine of via het verzendplatform van Frama.
Als klant van Frama heeft u de mogelijkheid uw pakketten, brievenbuspakjes en aangetekende stukken online aan te melden via het verzendplatform van Frama tegen
gereduceerde tarieven.

Tarieven MijnFrama
Pakketten binnen Nederland

Frama

Brievenbuspakje

0 - 2 kg met Track & Trace		 v.a. € 4,09

Pakket

0 - 10 kg met Track & Trace		

€ 6,65

Pakket

10 - 20 kg met Track & Trace		

€ 9,45

Pakket

20 - 23 kg met Track & Trace		

€ 12,45

Aangetekend pakket

0 - 10 kg met Track & Trace		

€ 8,65

Pakketten naar het buitenland		
Pakket België

0 - 2 kg met Track & Trace		 v.a. € 6,95

Pakket Duitsland

0 - 2 kg met Track & Trace		

€ 8,45

Pakket Frankrijk

0 - 2 kg met Track & Trace		

€ 11,45

Staat uw bestemming er niet bij? Vraag naar onze speciale tarieven voor
uw pakket en bestemming.

De voordelen van MijnFrama
 Maak een verzendlabel aan in slechts enkele muisklikken
 Volg al uw zendingen online op MijnFrama.nl
 Betaal op rekening

Veelgestelde vragen - Posttarieven

7

FRAMA+
HET NIEUWE FRANKEREN
Iedere poststroom is anders en voor iedere poststroom hebben wij een unieke
oplossing.
Frama Nederland biedt het alles-in-één abonnement Frama+ waarmee u onbezorgd
uw losse post kunt frankeren. Nu en in de toekomst. Bovendien krijgt u ook toegang
tot ons verzendplatform MijnFrama, waar nog veel meer (verzend)diensten tot uw
beschikking staan.
Frama zorgt dat u de meest voordelige en efficiënte frankeeroplossing voor uw
organisatie krijgt. Wij geven u vrijblijvend en gratis advies over de best passende
oplossing!

Meer weten?
Bel en vraag naar één van onze adviseurs.
Frama Nederland

Avelingen-West 9

4202 MS Gorinchem

T +31 183 - 635 777

frama.nl

integrity in communication.

