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  `Wij werken    
   al vele jaren met 

Business Post van 
Caparis. Een vast 
team dat passie, 
betrokkenheid en 
vooral plezier laat 

zien.́
Walter, Gemeente Leeuwarden   

Hier vindt u locaties 
van Business Post

We hanteren de volgende 
tarieven voor partijenpost en 
gemengde post in gebieden 
waar we via PostNL bezorgen. 

Voorwaarden partĳ enpost
•  Minimumformaat: 

140 x 90 mm
•  Maximumformaat: 

380 x 265 x 32 mm
• Tarieven zĳn exclusief btw

Klein (t/m c5)
•  Verpakking: papier 

(kaart, envelop of selfmailer)
• Inhoud: papier
• Uiterlĳk en formaat: identiek
• Gewicht: max. 50 gram
• Maximale dikte: 5 mm

Groot (t/m c4)
•  Verpakking: 

papier (kaart, envelop of selfmailer)
• Inhoud: papier
• Uiterlĳk en formaat: identiek
• Gewicht: max. 350 gram
• Maximale dikte: 10 mm

Bĳ zonder
•  Verpakking: alle soorten, 

bĳvoorbeeld folie of karton
•  Inhoud: bĳvoorbeeld een mailing 

met een gadget
• Uiterlĳk en formaat: identiek
•  Formaat: 

maximaal 380 x 265 x 32 mm
• Gewicht: max. 2000 gram

Tarieven 2020
Bezorgen via 
PostNL

Kĳ k voor meer informatie op caparis.nl  |  T (0512) 58 65 86  |  E businesspost@caparis.nl

bezorgt
met
talent     

Partĳ enpost Gemengde post

Gemiddeld gewicht Klein Groot Bĳ zonder

0-20 €  0,621  €  0,680    €  0,974    €  0,826  

20-30 €  0,686    €  0,802    €  0,974    €  0,958  

30-40 €  0,717    €  0,833    €  0,974    €  1,101  

40-50 €  0,748    €  0,863    €  0,974    €  1,229  

50-100   €  0,957    €  1,091    €  1,636  

100-200   €  1,167    €  1,365    €  2,261  

200-350   €  1,569    €  1,869    €  2,709  

350-500   €  2,710    €  3,400  

500-2000   €  4,065    €  3,778  

Voorwaarden gemengde post
•  Minimumformaat: 140 x 90 mm
•  Maximumformaat: 380 x 265 x 32 mm
• Maximumgewicht: 2 kg
• Formaat mag verschillen
• Verpakking mag verschillen
• Inhoud mag verschillen
• Uiterlĳk mag verschillen
• Tarieven zĳn exclusief btw

Tarieven 
Business Post 
2020



Post laten bezorgen? Kies dan net 
als andere bedrijven en organisaties 
voor Caparis Business Post. 

Vĳ f redenen om 
voor ons te kiezen

1.  We hebben een sociaal hart
  Business Post is een sociaal post bedrijf. 

Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt 
bezorgen bij ons de post. En dat werkt. 
Voor hen, voor ons én voor u!

2. We regelen het!
  Postbezorging uitbesteden is bij ons ook 

echt uitbesteden. Wij regelen alles voor 
u en dat doen we goed. Van sorteren tot 
bezorgen. 

3. We zĳ n betrouwbaar
  Wij zijn een sociale dienstverlener en bieden 

uitstekende kwaliteit. Onze mensen zijn 
zorg vuldig en betrouw baar. U kunt uw post 
met een gerust hart aan ons toevertrouwen. 

4.  We hebben oog voor de wereld
  Wij staan voor een duurzame, gezonde 

en leefbare wereld. Daar dragen we met 
ons werk dan ook graag aan bij. We 
streven naar een CO2-neutrale post-
bezorging. Zo vervoeren we de post altijd 
op de fi ets en waar dat niet kan steeds 
vaker met een elektrisch vervoermiddel.

5. We zĳ n voordelig
  Last but not least: wij bezorgen uw post 

tegen een zeer scherp tarief. 
U bent bij ons altijd voordelig uit.

Drie overzichtelĳ ke 
tarieven

Kiezen voor Caparis Business Post is kiezen 
voor zekerheid. Wij bezorgen uw post, altijd 
én overal. 
In gebieden waar onze mensen niet 
komen, werken we samen met andere 
Business Post bedrijven of PostNL. 

Wij werken met drie tariefsoorten. Hoeveel 
u betaalt, hangt af van de wijze waarop 
wij de bezorging voor u regelen.

• We bezorgen de post zelf
  In een groot deel van Friesland bezorgen we 

de post zelf.  We werken vanuit vestigingen 
in Leeuwarden, Drachten en Heerenveen. 
Neemt u contact met ons op voor meer 
informatie over het bezorg gebied.

•  We bezorgen via andere 
Business Postbedrĳ ven 

  Daar waar we niet zelf komen, bezorgen 
andere Business Postbedrijven vaak wel. 
Alle leden van het Busines Post-
netwerk werken met mensen met 
een afstand tot de arbeids markt. 

• We bezorgen via PostNL
  In alle andere gebieden werken we samen 

met PostNL. In dat geval betaalt u het 
gewone PostNL-tarief. 

In deze folder vindt u een overzicht 
van de drie tariefsoorten. Per tarief-
soort onder scheiden we tarieven voor 
partijen post en gemengde post.

Caparis Business Post. 
Sociaal, zorgvuldig én voordelig!
Caparis Business Post is een postbedrĳ f met een sociaal 
hart. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 
bezorgen uw post. En dat tegen een zeer scherp tarief. 
Sociaal, duurzaam, zorgvuldig én voordelig. Wĳ  bewĳ zen 
dat het kan. Elke dag weer.

`Wij zijn blij 
met de snelle 
communicatie 
en oplossings-
gerichtheid. 

Een duurzame 
partner!´

Mariëtta, Regiecentrum 

Bescherming en Veiligheid

We hanteren onderstaande tarieven voor partijenpost en gemengde 
post in gebieden waar we zelf bezorgen. Caparis Business Post bezorgt 
in Friesland, vanuit de locaties Leeuwarden, Drachten en Heerenveen. 
Op de achterkant van deze folder ziet u alle vestigingen van 
Business Post in Nederland.

Voorwaarden partĳ enpost
•  De poststukken hebben hetzelfde 

uiterlĳk, dezelfde vorm en gewichts trap 
•  Minimumorder: 50 stuks
•  De zendingen hebben een maximale 

afmeting van 38 x 26,5 x 3,2 cm 
(formaat standaardbrievenbus)

•  Wij bezorgen ook geadresseerde 
magazines en direct mailings. Vraag 
hiervoor naar een op-maat-tarief

• Tarieven zĳn exclusief btw

Voorwaarden gemengde post
•  De poststukken hoeven niet 

dezelfde vorm, verpakking en 
gewichtscategorie te hebben

• Wij verwerken alle orders vanaf € 10,00
•  De zendingen hebben een maximale 

afmeting van 38 x 26,5 x 3,2 cm 
(formaat standaardbrievenbus 
of gewone brievenbus)

• Tarieven zĳn exclusief btw

Voorwaarden partĳ enpost
•  De poststukken hebben hetzelfde 

uiterlĳk, dezelfde vorm en 
gewichts trap 

•  Minimumorder: 150 stuks
•  De zendingen hebben een maximale 

afmeting van 38 x 26,5 x 3,2 cm 
(formaat standaardbrievenbus of 
gewone brievenbus)

• Tarieven zĳn exclusief btw

Voorwaarden gemengde post
•  De poststukken hoeven niet dezelfde 

vorm, verpakking en gewichts trap
te hebben

• Minimum ordergrootte: € 10,00
•  De zendingen hebben een maximale 

afmeting van 38 x 26,5 x 3,2 cm 
(formaat standaardbrievenbus)

• Tarieven zĳn exclusief btw

Tarieven 2020 Zelf bezorgen

Partĳ enpost Gemengde post

Gemiddeld gewicht

0-20  €  0,447   €  0,536 

20-30  €  0,509   €  0,578 

30-40  €  0,538  €  0,607 

40-50  €  0,555  €  0,632 

50-60  €  0,675  €  0,725 

60-70  €  0,706  €  0,749 

70-80  €  0,738  €  0,772 

80-90  €  0,747  €  0,793 

90-100  €  0,778  €  0,816 

100-125  €  0,803  €  0,834 

125-150  €  0,852  €  0,874 

150-175  €  0,926  €  0,945 

175-200  €  0,992  €  1,015 

200-225  €  1,064  €  1,085 

225-250  €  1,132  €  1,156 

250-300  €  1,214  €  1,249 

300-350  €  1,334  €  1,364 

350-400  €  1,447  €  1,479 

400-450  €  1,551  €  1,592 

450-500  €  1,643  €  1,706 

500-1000  €  1,853  €  1,897 

1000-2000  €  1,942  €  1,984 

Partĳ enpost Gemengde post

Gemiddeld gewicht

0-20   €  0,493    €  0,630  

20-30   €  0,524    €  0,770  

30-40   €  0,550    €  0,929  

40-50   €  0,586    €  1,052  

50-60   €  0,697    €  1,241  

60-70   €  0,731    €  1,339  

70-80   €  0,798    €  1,399  

80-90   €  0,865    €  1,440  

90-100   €  0,910    €  1,480  

100-125   €  0,938    €  1,491  

125-150   €  1,013    €  1,588  

150-175   €  1,098    €  1,687  

175-200   €  1,148    €  1,786  

200-225   €  1,214    €  1,885  

225-250   €  1,271    €  1,985  

250-300   €  1,509    €  2,096  

300-350   €  1,634    €  2,216  

350-400   €  1,681    €  2,339  

400-450   €  1,766    €  2,461  

450-500   €  1,860    €  2,582  

500-1000   €  2,045    €  2,681  

1000-2000   €  2,162    €  2,791  

We hanteren de volgende tarieven voor partijenpost en gemengde 
post in gebieden waar we via andere Business Postbedrijven 
bezorgen.

Tarieven 2020  Bezorgen via andere 
Business Post bedrĳ ven

Kĳ k voor meer informatie op caparis.nl  
T (0512) 58 65 86  |  E businesspost@caparis.nl


