DISTRIPOST

Alle informatie die je nodig hebt
1. Bedeling

3. Selectie

1. De postbode bezorgt de zending tijdens zijn
dagelijkse ronde samen met de geadresseerde post en
maximaal 4 andere folders.

1. Selectiemogelijkheden
Nationaal

2. Een sticker op de brievenbus?
Commerciële zendingen worden enkel uitgereikt in
brievenbussen zonder sticker.

NEE

RECLAMEDRUKWERK
Adressen met sticker worden niet meegerekend
in de aantallen en zijn dan ook niet betalend.

(Deel) Gemeente
Wijk

2. Drukwerk
1. Wat is toegestaan?

Cirkelselectie
= jouw winkel
» uitreiking in een straal van x km rond jouw winkel

4. Planning

V.U.: Dirk

min. 140 mm

max. 350 mm

2. Aantal bussen
Bereken het aantal bussen binnen jouw selectie (provincie, (deel)gemeente ...) via de online simulatietool
of via Pro-mailing.
3. Contacteer Pro-mailing.

1. De uitreikingsperiode
Je kan kiezen uit volgende mogelijkheden:
_ Weekbedeling: Je kiest een bepaalde week van uitreiking
		 (standaardformule, bedeling tussen maandag en donderdag)
_ Exacte uitreikingsdag(en): bedeling over twee dagen
		 (maandag-dinsdag of woensdag-donderdag). +€ 0,013/

min. 90 mm
max. 230 mm

_ Afmetingen: min. 90 x 140 mm, max. 230 x 350 mm
(als de afmetingen afwijken, gelieve ons dat
dan vooraf te melden)
_ Vorm: vierkant of rechthoekig
_ Materiaal: papier min. grammage 80 g/m2
(voor een zending van één pagina)
_ Maximumdikte: 8 mm
_ Maximumgewicht: 130 g/stuk
_ De zending: moet in papier, plooibaar en
stapelbaar zijn

2. Bevestiging van de bestelling

_ Je ontvangt een pdf-file met een totaaloverzicht
		 van de bestelling. Hierop vragen wij jouw akkoord.
		 Aanpassingen/annulatie is nog kosteloos mogelijk.
_ Orderbevestiging: drie weken voor bedeling;
		 je ontvangt een definitief overzicht van de bestelling 			
met de finale aantallen (deze worden wekelijks vernieuwd).

De verantwoordelijke uitgever (V.U.)
Je bent wettelijk verplicht om de naam en het adres
van de verantwoordelijke uitgever op de zendingen te
vermelden.

2. Meer mogelijkheden?
+€ 0,013/
adres
Met de betalende optie ‘Speciaal Formaat’
kan je volgende zendingen als Distripost verzenden:

		 Indien je zelf/je drukker de levering verzorgt, zitten hier
		 ook alle nodige papieren voor levering bij. Aanpassingen/
		 annulatie is mogelijk tot 4 dagen voor de leverdatum.
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Vergeet de gemeentebelasting niet:
_ De uitreiking van de huis-aan-huiszendingen is onderworpen aan
gemeentebelastingen. Het bedrag varieert per gemeente (en is
afhankelijk van het formaat, gewicht,… van de zending).
_ Bij jouw bevestiging van de bestelling verzenden we je een overzicht
van de belastingen dat:
• het aantal bussen per gemeente vermeldt
• u toelaat om jouw aangifte in te vullen bij elke gemeente
Pro-mailing kan je hierin adviseren en dit zelfs regelen voor je.
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_ een zending met een andere vorm dan een vierkant
		 of rechthoek;
_ een zending in verschillende delen
_ een zending verpakt onder blister of plasticfolie.

_Geef zo correct mogelijk het gewicht door.
_Voor afgifte kun je nog gewichtsaanpassingen doorgeven
zolang het maximum gewicht van de Distripost uitreiking
voor die dag/week nog niet bereikt is.

PRIJZEN ZIJN EXCLUSIEF BTW
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adres

