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Tarieven 
wereldzending.
Alles wat je moet weten over de  
tarieven voor jouw wereldzending.

Bekijk hand-out

De genoemde tarieven zijn exclusief btw, tenzij anders aangegeven.
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Tarieven pakket wereld.

* Wereldzendingen zijn vrijgesteld van btw.

Onderstaande tabellen laten de tarieven zien voor zendingen naar landen buiten de Europese Unie. In de tabellen 
is aangegeven welke landen dit betreft. Voor zendingen naar landen buiten de EU zijn geen staffels mogelijk. 

Basis Per kg Per kg Basis Prijs per kg 
(incl. energietoeslag)

Verenigd Koninkrijk € 15,75 € 1,00 € - € 15,75 € 1,00

Noorwegen € 20,50 € 1,85 € - € 20,50 € 1,85

Zwitserland € 20,50 € 1,85 € - € 20,50 € 1,85

Rest van Europa € 20,50 € 1,85 € - € 20,50 € 1,85

Verenigde Staten € 19,50 € 5,50 € 2,40 € 19,50 € 7,90

Australië € 25,50 € 4,50 € 5,20 € 25,50 € 9,70

Brazilië € 23,50 € 4,50 € 1,75 € 23,50 € 6,25

Canada € 19,50 € 5,50 € 1,75 € 19,50 € 7,25

China € 23,50 € 4,50 € 1,75 € 23,50 € 6,25

Hong-Kong € 23,50 € 4,50 € 1,75 € 23,50 € 6,25

Japan € 23,50 € 4,50 € 4,30 € 23,50 € 8,80

Nieuw-Zeeland € 25,50 € 4,50 € 5,20 € 25,50 € 9,70

Zuid-Afrika € 23,50 € 4,50 € 1,75 € 23,50 € 6,25

Rest van de Wereld € 23,50 € 4,50 € 1,75 € 23,50 € 6,25

Land Basistarief Energietoeslag Tarief per 2023
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Volumetrisch gewicht Wereldzendingen.
De prijs voor een Wereldzending wordt berekend door het basistarief + energietoeslag + (volumegewicht x 
kilotoeslag). De kilotoeslag wordt, afhankelijk van de inhoud (dm3) van de zending, vastgesteld op basis van het 
werkelijke gewicht (in kg) óf het volumegewicht. Deze werkwijze is in het leven geroepen om zendingen die meer 
ruimte en/of gewicht innemen tijdens het transport ook meer te belasten dan de kleinere en/of lichtere zendingen. 
Dit houdt in dat wanneer het werkelijke gewicht van een zending groter is dan het volumegewicht, het werkelijk 
gewicht wordt gehanteerd voor berekening van de kilotoeslag. Is het volumegewicht groter dan het werkelijke 
gewicht? Dan wordt het volumegewicht gehanteerd. Hoe het precies werkt, lichten we toe a.d.h.v. onderstaand 
voorbeeld:

Aanleverspecificaties

Formaat Min. 10 x 10 x 1 cm
Max. 100 x 50 x 50 cm (geen XL pakket mogelijk)

Gewicht Maximaal 20 kg. Het gewicht wordt naar boven afgerond

Verzendopties buiten de EU.
Per 1 januari 2023 biedt PostNL meer flexibiliteit in de keuze van verzendopties voor Europese én 
Wereldzendingen. Voor een kleine meerprijs kun jij kiezen voor de verzendoptie ‘Verzekerd tot € 50’ of ‘Verzekerd 
tot € 500’ om extra zekerheid te krijgen over de zending.

Aanleverspecificaties.

Track & trace.

   Track & trace
    Handtekening/ 

ontvangstbewijs
    Verzekering

    Tarief: basis

Track & trace.
Verzekerd tot € 50

   Track & trace
   Handtekening/ 

ontvangstbewijs
   Verzekerd tot €50

    Tarief: basis + € 0,25 

Track & trace.
Verzekerd tot € 500

   Track & trace
   Handtekening/ 
ontvangstbewijs

   Verzekerd tot €500

    Tarief: basis + € 0,50
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Toeslag Tarief

Energietoeslag Vanaf € 1,75 per kg

Piektoeslag
(Alleen tijdens de eindejaarsperiode.)

€ 0,25 per pakket

Op de toeslagen-pagina vind je een toelichting op elk van deze toeslagen.

Rekenvoorbeeld zending van 3 kg

• Formaat: 40 x 30 x 60 cm

• Inhoud: 4 x 3 x 6 dm = 72 dm3

• Werkelijk gewicht: 3 kg

• Volumegewicht: 72 / 9 = 8

Transporttoeslag verandert in energietoeslag.
De transporttoeslag verandert per 1 januari 2023 in een energietoeslag, vanwege de aanhoudende hoge 
brandstof- en energieprijzen. Op de vorige pagina is een overzicht weergegeven van de tarieven i.c.m. de 
energietoeslag.

Toeslagen.

Het volume gewicht wordt berekend aan de hand van de 
inhoud (dm3 / 9). In het rekenvoorbeeld wordt daarom 8 
gebruikt om de kilotoeslag te berekenen. Een gewicht van 
8 kg zal worden gehanteerd voor de berekening van de 
kilotoeslag van deze zending.

https://www.flespakket.nl/toeslagen/

