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Breng- en haalservice van
uw post en pakketten
Actie:
Gemakkelijk en voordelig!
GRATIS

ld!
opgehaa

Tot uw dien st!

Gemak
Bespaar tijd door gebruik te maken van de speciale breng- en haalservice van uw
post. Het scheelt u veel tijdrovende autoritten naar uw postbus. Wij, Inclusief
Gresbo Post, halen uw (aangetekende) brieven en pakketten ‘s morgens voor u op,
en brengen het bij u wanneer u het uitkomt. De kosten voor het legen van uw
postbus is € 4,85 per keer*). Wij halen de uitgaande post ’s middags bij u op, ook
wanneer het u uitkomt.
Actie
Bij een aantal van gemiddeld 30 stuks (aangetekende) brieven en pakketten per
ronde, is de ophaalrit gratis. Bij minder dan 30 stuks rekenen wij € 4,85*) voor
het halen.
Hoe werkt het?
Het dagelijks bezoek van u of uw medewerkers aan uw postbus is verleden tijd.
Wij nemen u werk uit handen door uw post te brengen en te halen. Dit doen wij
van maandag tot en met vrijdag, m.u.v. erkende feestdagen. Incidenteel gebruik
maken van deze service is uiteraard ook mogelijk. Indien voor 12.00 uur
aangemeld, wordt de post nog dezelfde dag opgehaald. Daarnaast is er de
mogelijkheid om de post zelf te brengen op zgn. verzamelpunten op
bedrijventerreinen, dit kan in overleg met onze coördinator post.

MVO
Als u kiest voor Inclusief Gresbo, dan kiest u behalve voor de kwaliteit van onze
dienstverlening, ook voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Inclusief
Gresbo Post biedt namelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
begeleiding, scholing en werk.
Afspraken
W
 ij bezorgen binnen 24-uur (tenzij er situaties ontstaan waar wij geen invloed
op hebben)
B
 ij een aantal van gemiddeld 30 stuks per keer, halen wij uw post gratis op.
Bij minder dan 30 stuks rekenen wij € 4,85*) voor het halen
U
 kunt de post ook zelf brengen op zgn. verzamelpunten i.o.m. onze
coördinator post
 I ndien voor 12.00 uur aangemeld (via 0341-274246) wordt de post nog dezelfde
dag opgehaald
B
 ij de haalservice vragen wij om rekening te houden met een marge van 10
minuten
U
 w postbus elke dag legen en bij u brengen op uw tijdstip? Voor slechts €4,85
per keer
*) Prijswijzigingen voorbehouden, prijzen zijn excl. BTW
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Wij ontzorgen de klant:
- Post- en pakketbezorging, 24 uurs in heel Nederland.
- Koeriersdiensten
- Digitaliseren
- Mailings
- Huis-aan-huis bezorging
- Samenstellen promo pakketten
- En nog veel meer...
Over Inclusief Gresbo
Gresbo Post is één van de diensten van Inclusief Gresbo. Wij bieden een gevarieerd
en complementair dienstenpakket, waarbij wij u als klant maximaal willen
ontzorgen voor een eerlijke prijs.
- Post
- Groenvoorziening
- Schilderwerken
- Schoonmaken
- Verpakken/Montage
- Technische Montage
- Flexpool
Meer informatie?
Heeft u na het lezen van deze brochure behoefte aan meer informatie of wilt u
een afspraak maken? Neem dan contact op met:
Inge Meeuse, coördinator post: 0341-274246 of per mail: i.meeuse@gresbo.nl
Zie www.gresbo.nl of bekijk ons promo-filmpje op YouTube (Inclusief Gresbo Post).
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