
Pakketten binnen Nederland
Aangepaste aanlever- en bezorgdagen voorjaar 2021 
We doen ons best ook rond de feestdagen 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

17

ma 26 april wo 28 april

Koningsdag di 27 april - gesloten

wo 28 april do 29 april

19

wo 12 mei vr 14 mei

Hemelvaartsdag do 13 mei - gesloten

vr 14 mei za 15 mei

Nieuw: wij zijn open met Pasen en Pinksteren
We schakelen een tandje bij de komende periode. Bijvoorbeeld door te investeren in extra capaciteit op de zondag. We zijn dit 
jaar zelfs open met Pasen en Pinksteren! Die dagen rijden we jouw structurele aanleverafspraken. Zo kunnen we zoveel mogelijk 
pakketten verwerken en zorgen we dat je verspreid over de week kunt aanleveren. We raden je dan ook aan gebruik te maken van het 
aanlevermoment op zondag, indien je dat nog niet doet. 

Gesloten? Geef het tijdig aan ons door
Koningsdag en Hemelvaartsdag zijn bij ons rustdagen en dus zijn we gesloten. We halen dan geen pakketten op en je kunt ook geen 
pakketten aanleveren op een sorteercentrum. Als jouw bedrijf zelf een rustdag inbouwt tijdens de voorjaarsfeestdagen, laat ons dat dan 
tijdig weten via Mijn PostNL of jouw serviceteam.

Uiterlijke data om je wijzigingen door te geven
Wil je rond deze feestdagen meer pakketten aan ons aanbieden dan normaal? Geef dit dan uiterlijk op onderstaande data door via Mijn 
PostNL of via je serviceteam. Deze data gelden ook voor tijdswijzigingen. Vergeet niet om ook op tijd extra rolcontainers aan te vragen.

Wijzigingen voor de periode: Uiterlijk doorgeven op:
Week van Pasen: za 3 april t/m zo 11  april Ma 22 februari
Week van Koningsdag: za 24 april t/m zo 2 mei Do 11 maart 

Week van Hemelvaartsdag: za 8 mei t/m zo 16 mei Do 25 maart

Weken rondom Pinksteren: za 22 mei t/m zo 13 juni Do 8 april

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


