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Post laten bezorgen? Kies dan net 
als andere bedrijven en organisaties 
voor Caparis Business Post. 

Vijf redenen om  
voor ons te kiezen

1.  We hebben een sociaal hart
  Business Post is een sociaal post bedrijf. 

Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt 
bezorgen bij ons de post. En dat werkt. 
Voor hen, voor ons én voor u!

2. We regelen het!
  Postbezorging uitbesteden is bij ons ook 

echt uitbesteden. Wij regelen alles voor 
u en dat doen we goed. Van sorteren tot 
bezorgen.  

3. We zijn betrouwbaar
  Wij zijn een sociale dienstverlener en bieden 

uitstekende kwaliteit. Onze mensen zijn 
zorg vuldig en betrouw baar. U kunt uw post 
met een gerust hart aan ons toevertrouwen. 

4.  We hebben oog voor de wereld
  Wij staan voor een duurzame, gezonde 

en leefbare wereld. Daar dragen we met 
ons werk dan ook graag aan bij. We 
streven naar een CO2-neutrale post-
bezorging. Zo vervoeren we de post altijd 
op de fiets en waar dat niet kan steeds 
vaker met een elektrisch vervoermiddel.

5. We zijn voordelig
  Last but not least: wij bezorgen uw post 

tegen een zeer scherp tarief.  
U bent bij ons altijd voordelig uit.

 

Drie overzichtelijke 
tarieven

Kiezen voor Caparis Business Post is kiezen 
voor zekerheid. Wij bezorgen uw post, altijd 
én overal.  
In gebieden waar onze mensen niet 
komen, werken we samen met andere 
Business Post bedrijven of PostNL. 

Wij werken met drie tariefsoorten. Hoeveel 
u betaalt, hangt af van de wijze waarop 
wij de bezorging voor u regelen.

• We bezorgen de post zelf
  In een groot deel van Friesland bezorgen we 

de post zelf.  We werken vanuit vestigingen 
in Leeuwarden, Drachten en Heerenveen. 
Neemt u contact met ons op voor meer 
informatie over het bezorg gebied.

•  We bezorgen via andere  
Business Postbedrijven 

  Daar waar we niet zelf komen, bezorgen 
andere Business Postbedrijven vaak wel.  
Alle leden van het Busines Post-
netwerk werken met mensen met 
een afstand tot de arbeids markt. 

• We bezorgen via PostNL
  In alle andere gebieden werken we samen 

met PostNL. In dat geval betaalt u het 
gewone PostNL-tarief.  

In deze folder vindt u een overzicht 
van de drie tariefsoorten. Per tarief-
soort onder scheiden we tarieven voor 
partijen post en gemengde post.

Caparis Business Post.  
Sociaal, zorgvuldig én voordelig!
Caparis Business Post is een postbedrijf met een sociaal 
hart. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 
bezorgen uw post. En dat tegen een zeer scherp tarief. 
Sociaal, duurzaam, zorgvuldig én voordelig. Wij bewijzen 
dat het kan. Elke dag weer.

Kijk voor meer informatie op caparis.nl  
T (0512) 58 65 86  |  E businesspost@caparis.nl



`Wij zijn blij 
met de snelle 
communicatie 
en oplossings
gerichtheid. 

Een duurzame 
partner!´

Mariëtta, Regiecentrum  

Bescherming en Veiligheid

We hanteren onderstaande tarieven voor partijenpost en gemengde 
post in gebieden waar we zelf bezorgen. Caparis Business Post bezorgt 
in Friesland, vanuit de locaties Leeuwarden, Drachten en Heerenveen. 
Op de achterkant van deze folder ziet u alle vestigingen van 
Business Post in Nederland.

Voorwaarden partijenpost
•  De poststukken hebben hetzelfde 

uiterlĳk, dezelfde vorm en gewichts trap 
•  Minimumorder: 50 stuks
•  De zendingen hebben een maximale 

afmeting van 38 x 26,5 x 3,2 cm  
(formaat standaardbrievenbus)

•  Wij bezorgen ook geadresseerde 
magazines en direct mailings. Vraag 
hiervoor naar een op-maat-tarief

• Tarieven zĳn exclusief btw

Voorwaarden gemengde post
•  De poststukken hoeven niet 

dezelfde vorm, verpakking en 
gewichtscategorie te hebben

• Wij verwerken alle orders vanaf € 10,00
•  De zendingen hebben een maximale 

afmeting van 38 x 26,5 x 3,2 cm 
(formaat standaardbrievenbus 
of gewone brievenbus)

• Tarieven zĳn exclusief btw

Tarieven 2022 Zelf bezorgen

Partijenpost Gemengde post

Gemiddeld gewicht  

0-20  € 0,487  € 0,656 

20-30  € 0,549  € 0,698 

30-40  € 0,578  € 0,727 

40-50  € 0,595  € 0,752

50-60  € 0,715  € 0,845 

60-70  € 0,746  € 0,869 

70-80  € 0,778  € 0,892 

80-90  € 0,787  € 0,913 

90-100  € 0,818  € 0,936 

100-125  € 0,843  € 0,954 

125-150  € 0,892  € 0,994 

150-175  € 0,966  € 1,065 

175-200  € 1,032  € 1,135 

200-225  € 1,104  € 1,205 

225-250  € 1,172  € 1,276 

250-300  € 1,254  € 1,369 

300-350  € 1,374  € 1,484 

350-400  € 1,487  € 1,599 

400-450  € 1,591  € 1,712 

450-500  € 1,683  € 1,826 

500-1000  € 1,893  € 2,017 

1000-2000  € 1,982  € 2,104 



Voorwaarden partijenpost
•  De poststukken hebben hetzelfde 

uiterlĳk, dezelfde vorm en  
gewichts trap 

•  Minimumorder: 150 stuks
•  De zendingen hebben een maximale 

afmeting van 38 x 26,5 x 3,2 cm  
(formaat standaardbrievenbus of  
gewone brievenbus)

• Tarieven zĳn exclusief btw

Voorwaarden gemengde post
•  De poststukken hoeven niet dezelfde 

vorm, verpakking en gewichts trap 
te hebben

• Minimum ordergrootte: € 10,00
•  De zendingen hebben een maximale  

afmeting van 38 x 26,5 x 3,2 cm  
(formaat standaardbrievenbus)

• Tarieven zĳn exclusief btw

Partijenpost Gemengde post

Gemiddeld gewicht  

0-20  € 0,533  € 0,720 

20-30  € 0,564  € 0,860 

30-40  € 0,590  € 0,989 

40-50  € 0,626  € 1,112 

50-60  € 0,737  € 1,301 

60-70  € 0,771  € 1,399 

70-80  € 0,838  € 1,459 

80-90  € 0,905  € 1,500 

90-100  € 0,950  € 1,540 

100-125  € 0,978  € 1,551 

125-150  € 1,053  € 1,648 

150-175  € 1,138  € 1,747 

175-200  € 1,188  € 1,846 

200-225  € 1,254  € 1,945 

225-250  € 1,311  € 2,045 

250-300  € 1,549  € 2,156 

300-350  € 1,674  € 2,276 

350-400  € 1,721  € 2,399 

400-450  € 1,806  € 2,521 

450-500  € 1,900  € 2,642 

500-1000  € 2,085  € 2,741 

1000-2000  € 2,202  € 2,851 

We hanteren de volgende tarieven voor partijenpost en gemengde 
post in gebieden waar we via andere Business Postbedrijven 
bezorgen.

Tarieven 2022  Bezorgen via andere  
Business Post bedrijven



`Wij werken 
al vele jaren met Business Post van Caparis. Een vast team dat passie, betrokkenheid en 

vooral plezier  
laat zien.́

Walter, Gemeente Leeuwarden   

Voor de post buiten ons bezorggebied 
en die van onze partners hanteren wij de 
reguliere Post NL-tarieven.

Bezorgen via  
PostNL
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Hier vindt u locaties 
van Business Post

Kijk voor meer informatie op caparis.nl  |  T (0512) 58 65 86  |  E businesspost@caparis.nl


