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Verzendklaar maken van de post: Stap 1 Adresseren 

 

Stap 1 Adresseren 

1. Je gebruikt de gegevens uit het op de server beschikbare adressenbestand (dit 

voorkomt het gebruik van mogelijk verouderde bestanden) 

2. Je controleert het adres op juistheid en volledigheid.  

• Is evt. titulatuur vermeld 

• Zijn álle voorletter van de geadresseerde gebruikt en juist 

• Staat de postcode vermeld (vier cijfers – spatie – twee letters in kapitaal – twee 

spaties – plaatsnaam in kapitaal). Heb je alleen een postcode en verder geen 

adresgegevens kijk dan op de site van TPG Post 

3. Stuur zakelijke post naar het postbusnummer.  

• Post naar een postbusnummer is eerder op de dag beschikbaar voor een bedrijf 

4. Aangetekende of expresspost  verstuur je naar het straatadres 

• Het gebruik van een postbusnummer heeft hier een vertragende werking.  

5. Vermeld eerst de bedrijfsnaam, dan de naam van de medewerker, inclusief titulatuur 

en voorletters. Op de volgende regel volgt de straatnaam met huisnummer (of 

postbusnummer) en op de onderste regel zet je de postcode en woonplaats.  

6. Bij persoonlijke post vermeld je eerst de persoonsnaam en daarna de bedrijfsnaam. 

In de linkerbovenhoek van de brief en envelop vermeld je tevens het woord 

‘persoonlijk’. 
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Verzendklaar maken van post: Stap 2 Controleren 

 

Stap 2 Controleren: 

1. Is de afzender (dus de naam en het adres van jouw organisatie) vermeld op de 

envelop. Bij voorbedrukte enveloppen is hierin al voorzien. Wordt een 

frankeermachine gebruikt dan staat de afzender op de stempelafdruk. 

2. Staat geen afzender vermeldt zet dan op de achterzijde van de envelop (in het 

midden van de eerste regel van de klep) de postcode en het huisnummer.  

3. Is de adressering van de envelop gelijk aan de adressering van de brief die je ermee 

verzendt. Te vaak komt het voor dat een brief in een verkeerde envelop terecht 

komt! 

4. Zijn alle bijlagen daadwerkelijk bijgevoegd. Zorg voor volledigheid van de stukken.  

5. Is het document geregistreerd als uitgaande post.  

6. Is het document gemaakt volgens de huisstijl (denk aan voorgeschreven lettertype, 

welke lettergrootte, de indeling van een document, de ondertekening, etc.) 

7. Is er een (elektronische) kopie gemaakt voor het archief. 

8. Is het document ondertekend. Verstuur nooit een brief zonder ondertekening.  

9. Wordt een brief geheel geautomatiseerd aangemaakt en verzonden vermeld dan dat 

het document volledig geautomatiseerd is aangemaakt waardoor een persoonlijke 

handtekening ontbreekt.  

10. Controleer of het adres volledig zichtbaar is in het venster van de envelop (bij gebruik 

van vensterenveloppen)  
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Verzendklaar maken van post Stap 3: Sorteren 

 

Stap 3 Sorteren 

1. Haal de documenten die aangetekend of per expresse moeten worden verzonden uit 

de totale post.  

2. Sorteer op uiterlijk van de post 

• Denk aan enveloppen en pakjes  

3. Sorteer op grootte.  

• Post die door de gleuf van een rode TPG-brievenbus past, is brievenbuspost. Het 

maximumformaat is 38 x 26,5 x 3,2 cm en het stuk mag niet zwaarder zijn dan 3 

kg, anders is het een pakje.  

4. Bij grote aantallen enveloppen sorteer je ook op postcode (kostenbesparend) 

• Hou (lucht)post die naar het buitenland gaat apart 
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Verzendklaar maken van post: Stap 4 Envelop en frankeren 

 

Stap 4 Klaarmaken voor verzending 

Vouwen 

• Soms staat er op briefpapier een dun streepje gedrukt aan de uiterste linker- of 

rechtzijde (ter hoogte van ongeveer 1/3 van de brief). Die is de plek waar de vouw moet 

komen.  

• Gebruik passende enveloppen. Dit voorkomt beschadiging van het poststuk.  

• Verpak niet te overdadig want dat verhoogt de portokosten 

Vullen 

• Als alle controles zijn uitgevoerd kan de brief in de envelop. 

Sluiten 

• Envelop dichtplakken (met plakband of plakstift).  

• Gebruik van enveloppen met zelfklevende rand kan ook.  

 

Stap 5 Wegen en frankeren 

• Gebruik altijd een brievenweger 

• Check regelmatig op de site van TPG Post de actuele tarieven voor frankeren 

• Kijk of de datum van de frankeermachine juist staat ingesteld. 

• Let bij het bestellen van briefpapier en enveloppen ook op het gewicht. Dit kan een fikse 

besparing op portokosten opleveren. 


