
 
 

Posttarieven Nederland 

Posttarieven verhoogd 
Let op: de posttarieven priority en standard buiten Nederland van TNT Post zijn in januari 
2009 weer verhoogd. Bovendien zijn is de prijs voor Aangetekend Binnenland verhoogd. 
Vooral post naar landen buiten Europa is schrikbarend duurder geworden mede doordat 
de standard verzendmethode is verdwenen. 

Brief of kaart binnen Nederland 
Gewicht in gram Euro
0 - 20 0,44
20 - 50 0,88
50 - 100 1,32
100 - 250 1,76
250 - 500 2,20
500 - 3000 2,64

Standard of Priority 
Voor post binnen Europa heeft u nog de keus tussen Priority en Standard. Aangezien de 
Standard methode aanzienlijk goedkoper is en het in de praktijk priority nauwelijks 
merkbaar sneller is - TNT Post is hiervoor uiteraard afhankelijk van buitenlandse 
postdiensten - adviseren wij u van de goedkoopste methode gebruik te maken. 
Gebruik Priority alleen als u echt haast heeft en er alles aan wilt doen om uw brief zo snel 
mogelijk te laten bezorgen. Dan heeft u er alles aan gedaan, maar of u ook krijgt 
waarvoor u heeft betaald? 
Zelf versturen wij al onze post Standard. Wij hebben nooit verschil gemerkt. 

Brief of kaart binnen Europa 
Gewicht in gram Standard Priority
0 - 20 0,74 0,77
20 - 50 1,48 1,54
50 - 100 2,22 2,31
100 - 250 2,96 3,08
250 - 500 4,44 6,16
500 - 2000 7,40 9,24

Brief of kaart buiten Europa 
Gewicht in gram Euro
0 - 20 0,95
20 - 50 1,90
50 - 100 2,85
100 - 250 5,70
250 - 500 10,45
500 - 2000 19,95

 

 

 



 
 
 

Toelichting 
De hierboven genoemde posttarieven voor brieven en kaarten in Nederland gelden voor 
poststukken die door de gleuf van de brievenbus passen en per TNT Post worden 
verstuurd. Voor brieven naar het buitenland geldt een speciaal, hoger tarief voor brieven 
die sneller bezorgd dienen te worden: dit heet Priority. 
Voor brieven binnen Nederland gelden afwijkende, lagere, tarieven voor 
frankeermachines. 
Bovendien hanteert TNT Post afwijkende tarieven voor partijen, waaronder Port 
Betaald, Periodieken en Drukwerken en Monsters. 

Extra diensten 
Onder de noemer Extra Zeker biedt TNT Post mogelijkheden om brieven en pakketten tot 
10 kg veiliger te vervoeren. De ontvanger moet tekenen voor ontvangst en kan later dus 
niet beweren uw brief niet te hebben ontvangen. 

Aangetekend Nederland 
Gewicht in kilo Euro
0 - 5 7,00
5 - 10 8,50
Bovendien zijn er mogelijkheden om uw poststuk te verzekeren, zodat u een 
schadevergoeding krijgt als de inhoud kwijt raakt of schade oploopt. Hiervoor moet 
echter extra worden betaald. 


