Versie 1.0

Tarieven & voorwaarden 2019

Alles in één bak ……voor uw gemak!
5% voordeel op het frankeermachine tarief van PostNL
(excl. btw)
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Voorwaarden:
Losse post: uiterlijk en/of gewicht verschillend
Partijenpost: vanaf 250 poststukken, uiterlijk en gewicht gelijk: prijs op aanvraag
Aangetekende post: volgens voorwaarden PostNL, tarief als bij PostNL + € 1,- voor verwerking*
Pakketten Nederland: € 7,50 voor enkele stuks, indien meerdere stuks per dag, prijs op aanvraag
Buitenlandse post: frankeermachine tarief volgens voorwaarden PostNL
Huis aan huis bezorging: prijs op aanvraag
Adressen printen en verpakkingswerk: prijs op aanvraag
Koeriersdiensten: prijs op aanvraag, ook spoedeisende zendingen
Factuur: per maand achteraf!
De afspraken:
Wij zorgen voor 24-uurs bezorging waarbij er in geval van calamiteiten uitgeweken kan worden naar 48-uur
Bij een aantal van gemiddeld 30 stuks per keer, halen wij uw post gratis op. Bij minder dan 30 stuks
rekenen wij € 5,15 voor het halen per dag.
Indien voor 12.00 uur aangemeld (via 0341-274246 of klantenservicepost@gresbo.nl) wordt de post nog
dezelfde dag opgehaald
U kunt ook zelf brengen op zgn. verzamelpunten i.o.m. onze accountmanager
Met het halen en/of brengen moet u rekening houden met een speling van 15 minuten eerder of later
Uw postbus elke dag legen en bij u brengen op uw tijdstip? Voor slechts € 108,00 per maand
Toelichting:
Max. afmeting (standaardbrievenbus formaat) 38 x 26,5 x3,2 cm
Minimum formaat: 14 x 9 cm
Prijzen op basis van indexering en mogelijke andere postale variabelen
Prijzen zijn excl. btw of het is anders aangegeven
De leveringsvoorwaarden van Inclusief Gresbo zijn van toepassing
De post op de Noordwest Veluwe wordt bezorgd door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Overige post wordt bezorgd door Samenwerkingspartners/PostNL (conform voorwaarden PostNL)
Persoonlijk advies:
Een persoonlijke afspraak met Inge Meeuse onze Accountmanager Post (06-54914938 of i.meeuse@gresbo.nl ) kan u
veel voordeel opleveren. Op onze website www.gresbo.nl kunt u onze bedrijfsfilm bewonderen!
Ons algemene telefoonnummer is: 0341-274246, Ons algemene e-mail adres is: klantenservicepost@gresbo.nl
Vraag naar de mogelijkheden: “handjes werk”, grote aantallen post en digitalisering
Wij maken werk van uw opdracht!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Inclusief Gresbo BV
Industrieweg 47
Postbus 87
8070 AB Nunspeet

www.gresbo.nl
info@gresbo.nl
Tel. 0341-274246

BTW nr. NL.81.26.52.241 B01
K.v.K. 08119349
IBAN NL11 BNGH 028.50.42.998
BIC BNGHNL2G

