
Wat zijn de kenmerken van een HAH bedeling: 
Het gaat om zendingen zonder adres voor commerciële of informatieve doeleinden. 
Deze zendingen worden ook huis-aan-huiszendingen of reclamefolders genoemd. 
Kenmerken van deze zendingen.

  geen persoonlijke gegevens van de geadresseerde (naam, adres).
  geen zichtbaar frankeermerk.
  hetzelfde gewicht, dezelfde inhoud en hetzelfde formaat.
  bezorgd in alle brievenbussen van de zone die u op voorhand selecteert.
  bezorgd door de postbode samen met de normale briefwisseling (geadresseerde briefwisseling)

Uw drukwerk moet voldoen aan volgende voorwaarden :

• Afmetingen :  Minimum 90 x 140 mm - maximum 230 x 350 mm
• Dikte : Maximum 8 mm
• Maximumgewicht
 - Commerciële zendingen : 130 gr.
 - Informatieve overheidszendigen : 250 gr.

Wanneer uw campagne verdelen : 
Er zijn 2 soorten van bedelingsmomenten.

  Weekzekerheid, bedelingsmoment in de loop van de door u gekozen week.
  Dagzekerheid, dit is een betalende optie, u reserveert 1 of verschillende opeenvolgende dagen  
 met maximum van 3, binnen 1 week.  Supplement €0,013/ex.

Optie Special Format 
U kan deze optie kiezen (betalend) als uw zending één van de volgende kenmerken heeft.

  Zending in een andere vorm dan een vierkant of rechthoek (voorbeeld: ovaal)
  Samengestelde zending = een zending die bestaat uit twee of meerdere losse stukken  
 (niet aan elkaar vastgemaakte stukken, bladen enz.).  
  Zending verpakt in blister of plasticfolie  (Zending verpakt op een stevige basis en onder een strakke plasticfolie)
  Supplement €0,013/ex.

Welke selecties kan u maken : 
Nationaal, provinciaal, gemeentelijk, lokaal bv deelgemeente, per wijk.
U kan ook een geografische zone selecteren rond één of meerdere bepaald(e) adres(sen) ofwel per straal (in aantal 
km)  of per reistijd met de auto (in minuten).
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Waar kan u uw zendingen afgeven. 
Bij reservatie van uw order zal een afgiftepunt worden bepaald, dit hangt af van de grootte en de soort van reser-
vatie.  Afgifte kan zijn in Depot Vlaamse Post, Masspostpunt of een Hypermasspostpunt.
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Voordelen van een huis-aan-huiscampagne via Vlaamse Post

  Uw zending wordt samen met de geadresseerde post
 en maximaal 2 andere folders bezorgd.
  De postbode steekt uw zending tijdens zijn dagelijkse ronde in elke bus.
  U kiest het moment waarop uw zending in de bus valt met week- of dagzekerheid.
  Dankzij onze servicedienst heeft u een persoonlijk contactpersoon die u raad geeft  
 en uw bestelling mee opvolgt.



Hoe uw drukwerk aanleveren
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Hoe verpakken en bundelen. 
Er zijn 2 manieren om uw zendingen in te pakken.

Eén bundel...
• weegt maximaal 7kg
• kan samengesteld zijn uit 
verschillende pakken

Eén pak = 
50 of 100 zendingen

Een afgifte bestaat uit verschillende bundels 

Manieren van  Voorbereiding.
Minimale voorbereiding en afgifte 4 werkdagen vóór de uitreiking:  
Naargelang de palletbrief/brieven die bij uw definitieve orderbevestiging zitten. Levering van de zendingen  op één of 
meerdere palletten (maximum 700 kg bruto en 1,60 m hoog) in één of meerdere rolcontainer(s) (maximum 400 kg)

Volledige voorbereiding en afgifte (vóór 12 uur) 1 werkdag vóór de uitreiking: 
Sortering van uw zendingen per uitreikingskantoor, naargelang de palletbrief/brieven die bij uw definitieve order-
bevestiging zitten. Levering van de zendingen: in containers (maximum 400 kg en minimum  
1 container per uitreikingskantoor, in blauwe bakken (= bakken die bestemd zijn voor eenzelfde uitreikingskantoor, 
ook rechtstreekse bakken genoemd) (maximum 12 kg per bak). Opgelet niet alle afgiftepunten zijn palletvriendelijk, 
laat dit nakijken bij uw bestelling.

Snel een offerte laten maken: 
Bezorg ons volgende gevens;

• Formaat
• Gewicht per exemplaar
• Wanneer bedelen met dag- of weekzekerheid

• Uw volledige contactgegevens.
• Vermeld ook indien het over een speciaal   

formaat gaat.

Na bevestiging van uw bestelling krijgt u de nodige documenten voor levering.
Facturen zijn betaalbaar 30 dagen na factuurdatum of volgens afspraak. Alle vermelde prijzen zijn excl. btw 

• Kruiselings gestapeld

• Met duidelijke markeringen 
   (bv schutbladen)

In beide  
gevallen...

• Moeten uw bundels 
dezelfde vorm hebben 
en evenveel exemplaren 
bevatten.

Als bij afgifte blijkt dat uw zending niet aan deze voorwaarden 
voldoet, dan kan uw order geblokkeerd worden of kan er een 
extra handelingskost worden aangerekend.!
Verschillende versies van eenzelfde folder moeten  
herkenbaar zijn aan de hand van de cover 
om een probleemloze uitreiking te verzekeren.!

Wat kan niet
Kartonnen dozen, metalen riemen, plasticfolie, verpakking in blister enz. zijn niet toegelaten voor de bundeling.

Elastieken zijn toegelaten mits:
Alleen elastieken van minstens 6 x 140 mm zijn toegelaten voor de afgiftes waarvan het type voorbereiding en termijn ‘”volledige voorbe-

reiding”, afgifte 1 dag vóór de uitreiking’ is. De elastieken moeten sterk genoeg zijn zodat de kans op springen uitgesloten is en de bundel 

niet uit elkaar valt.


