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WAT BIEDT FRAMA?
Met verzendplatform Frama bent u altijd aan het juiste adres. Of het nu het versturen 
van een (aangetekende) brief, pakket of e-mail betreft: Frama staat voor u klaar. 

Verstuur uw post eenvoudig en efficiënt tegen gereduceerde tarieven. Naast de  
mogelijk- 
heid tot printen van eigen labels en postzegels, heeft u met Frama op elk gewenst 
moment inzicht in al uw postzaken middels een persoonlijk dashboard. Komt u er 
even niet uit? Vraag dan vrijblijvend advies op maat.

Ook kunt u bij Frama terecht voor labelprinters en partijenpost. 

Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan contact op met één van onze post- 
adviseurs. Bel 0183-635 777 of mail naar frama@frama.nl.

Brievenbuspakket met track en trace

Pakketten tot 30 kg

Handtekening voor ontvangst

Gereduceerde tarieven binnen- en buitenland

23
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HOE WERKT HET?
Maak uw post verzendklaar in slechts enkele muisklikken. Op MijnFrama maakt u  
eenvoudig een adresboek aan.

Stap 1 Zending aanmaken
Ga naar MijnFrama en maak een nieuwe zending aan. Kies voor een brievenbuspakje 
of pakket en selecteer de gewenste bestemming en gewichtsklasse.

Stap 2 Ontvanger selecteren
Kies naar wie u het pakket wilt verzenden. Selecteer een ontvanger in uw adresboek  
of voer handmatig het adres in.

Stap 3 Track en trace
Bepaal naar welk e-mailadres de track en trace e-mail en/of afleveringsbevestiging 
gestuurd dient te worden.

Stap 4 Verzendlabel genereren
Nadat uw pakket is aangemeld, wordt automatisch een verzendlabel gegenereerd. 
Download het label, print het uit en plak deze op het pakket.

Oplossingen op maat
Met Frama optimaliseert u eenvoudig uw verzendprocessen. Het is mogelijk om meer-
dere zendingen tegelijk te importeren. Daarnaast bieden we ook geautomatiseerde 
koppelingen met bestaande e-commerceplatformen zoals Woocommerce, Magento 
of Shopify. Staat uw optie er niet bij? Neem dan contact met ons op.

Stap 1

Nieuwe 
zending

Stap 2

Adresboek

Stap 3

Label
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DE VOORDELEN VAN FRAMA
Gemakkelijk proces
    Binnen een paar klikken is uw verzendlabel gegenereerd en klaar om te printen.
    Eenvoudig uw post volgen op elk gewenst moment. 
    Koppel uw e-commerceplatform automatisch met Frama.
    Te gebruiken met de Bixolon labelprinter, voor nóg meer gemak.
    Afleverbevestiging per e-mail.
    Komt u er niet uit? Dan staan wij voor u klaar met passend advies.

Alles bij elkaar
 Altijd en overal een duidelijk overzicht van uw postzaken middels uw persoonlijke  
dashboard.

Voordelig
Altijd voordelige tarieven, ook als klein bedrijf.
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TARIEVEN 
Eenvoudig, efficiënt en tegen gereduceerde tarieven uw post verzenden. Zowel in  
binnen- als buitenland met diverse extra services zoals handtekening voor ontvangst. 

Tarieven

Pakketten binnen Nederland Frama prijs        PostNL prijs 
Brievenbuspakje 0 - 2 kg met Track & Trace v.a. € 4,09 € 4,10 
Pakket 0 - 10 kg met Track & Trace  € 6,65 € 6,75
Pakket 10 - 20 kg met Track & Trace  € 9,45 € 13,00
Pakket 20 - 23 kg met Track & Trace  € 12,45 € 13,00
Aangetekend pakket  0 - 10 kg met Track & Trace  € 8,65 € 8,70
Pakketten naar het buitenland  
Pakket België 0 - 2 kg met Track & Trace v.a. € 6,95 € 13,00
Pakket Duitsland 0 - 2 kg met Track & Trace  € 8,45 € 13,00
Pakket Frankrijk 0 - 2 kg met Track & Trace  € 11,45 € 13,00

Staat uw bestemming er niet tussen? Vraag naar onze speciale tarieven voor uw pakket en bestemming.
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Welke pakketvoorwaarden zijn van toepassing?
	�  Alle genoemde tarieven zijn exclusief BTW.
	� Facturatie binnen 7 dagen.
	� Betaalwijze automatische incasso binnen 11 dagen.
	�  De MijnFrama voorwaarden zijn van toepassing. De meest actuele versie vindt u op 

de website van Frama.

VOORWAARDEN

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.
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