Leuven.Dropt
Stad Leuven start met bpost het proefproject ‘Leuven.Dropt’ om de verzending van pakjes gemakkelijker en
goedkoper te maken.
1. Drop off punt (23/11/2020 tot 31/1/2021)
• Brusselsestraat 51 – laad- en loszone aan de overzijde van de straat
• Bemand door BPost personeel
• Geen beperking van het aantal pakketten
• Open 11:30-15u en 15:30-19u
• Van 23/11 tot 31/1
• Pakjes worden nog dezelfde dag opgehaald door bpost rond 18u. Alles wat tussen 18 u en 19 u gedropt
wordt, vertrekt de dag erna.
• Ontvangstbewijs per e mail
2. Voordelig tariefpakket voor handelaars (tot 31/12/2021)
• Vraag het NU al aan!
• Voordelig tarief, geen drop off kosten 0.40€
• Met elke handelaar wordt een apart contract afgesloten:
o Beperkt in tijd tot december 2021 – geen opzegperiode
o Zonder tariefaanpassingen
o Zonder maximum aantallen
o De facturatie gebeurt individueel en maandelijks naar handelaars.
o De handelaar contacteert: sales.bpack@bpost.be en vermeld de promotiecode: Leuven.Dropt!,
activatie 24 u na het ondertekenen van het contract
o De handelaar drukt via de website van bpost zelf de etiketten af.
bpack 24H Pro
Geldig van 23/11/2020
tot en met 31/12/2021 Gewicht
zonder minimaal jaarlijks
volume engagement
•
•

0 - 2000g
Tarieven exl btw
Voor nationale zendingen.
2001 - 5000g
Toeslagen zijn mogelijk
voor zendingen met
5001 - 10000g
uitzonderlijk formaat of
10001 - 20000g
tijdens de
eindejaarsperiode.
20001 - 30000g

Levering
huis

aan Levering in een Retour
afhaalpunt
zendingen

4,99 €

4,47 €
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3. Gratis software voor het snel en eenvoudig aanmaken van een webshop: link: https://elkezaakonline.be
4. bpost plaatst een extra drop off punt in de hal van het postkantoor van de Jan Stasstraat (24/24 publiek
toegankelijk)
5. De toegankelijkheid van de Philipssite wordt uitgebreid. Pakjes kunnen tot 18u gedropt worden (geen
ontvangstbewijs).
Ter info
1. Handelaars kunnen gebruik maken van het contract en hun pakjes in een ander punt droppen.
2. Handelaars die al ander een contract met bpost hebben, kunnen van dit drop off punt gebruik maken.
3. Het drop off kan niet gebruikt worden voor retours

