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CAPARIS BUSIneSS POST
de gele postbrigade van Caparis verzorgt dagelijks de bezorging van
post, pakketten en mailings op elk gewenst adres, tegen voordelige
tarieven. Lokaal, regionaal, nationaal en internationaal. Ruim 50
gemotiveerde Caparis Business Post medewerkers trotseren dagelijks
weer en wind om de post op het juiste adres te bezorgen.

De kracht van Caparis ligt in de manier waarop we
onze mensen kansen bieden zich te ontwikkelen.
Wie kiest voor een samenwerking met Caparis, kiest
voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.
U draagt bij aan de persoonlijke en beroepsmatige
ontwikkeling van mensen die niet direct de stap
naar de reguliere arbeidsmarkt kunnen maken.
Wij handelen vanuit kansen en mogelijkheden.
Wat vraagt de markt van ons en wat is er mogelijk
aan de menskant? Zo gaan bezieling en doelmatigheid mooi samen. En dat werkt voor iedereen!

kostenbesparing
Caparis Business Post biedt een compleet dienstenpakket voor de zakelijke
correspondentie van bedrijven en instellingen. Dagelijks worden door onze
medewerkers grote hoeveelheden zakelijke post verwerkt en bezorgd. Met
Caparis Business Post bespaart u flink op de kosten. Met name op lokaal
niveau profiteert u flink van onze scherpe tarieven. En als Business Post met u
een langere overkomsttijd afspreekt, dan kan uw besparing nog verder oplopen.
Mailingen
U kunt uw mailing en een adressenbestand digitaal bij ons aanleveren.
Wij zorgen dan voor het drukken, insteken in enveloppen, adresseren en
bezorgen van de mailing. Uiteraard binnen de afgesproken termijn.

‘Betrouwbaar van
deur tot deur’
de voordelen van Caparis Business Post:
• Landelijke dekking door ons eigen netwerk
• Dagelijkse bezorging van dinsdag t/m zaterdag
• Bezorging op straatadres
• Lokale bezorging binnen 24 uur, overige
bestemmingen maximaal 48 uur
• Concurrerende tarieven, u bespaart tot 20%
• U heeft geen frankeermachine nodig
• Betrouwbare bezorging
• Pakketservice, Aangetekend en
Handtekening Retour
• Internationale postzendingen mogelijk
• Aanvullende diensten per lokale postvestiging
mogelijk, zoals haalservice, vouwen,
couverteren en overige mailingservice

Wilt u persoonlijk met ons kennismaken?
Wij leiden u graag rond door ons bedrijfspand om u een nog beter
beeld te geven van onze mogelijkheden of voor het maken van een
vrijblijvende prijsopgave.

Caparis is actief in
Business Post
Detachering & Begeleid Werken

Ontwikkeling & Integratie
- Talent

FoodPack

Rijwielen

Grafisch Centrum

Schoonmaakservice

Groenservice

Woonservice

Kwekerij
Montage (elektro/techniek)

Administratieservice

MultiPack

Horecaservice
Zorgservice
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