Hoe kunt u het beste frankeren?

Hoe kunt u het beste frankeren
Frankeren kan op verschillende manieren. Wat de
beste methode is om uw dagelijkse post te
versturen is afhankelijk van verschillende factoren.

Lees in dit eBook verschillende methodes voor uw
postverwerking.

PostNL hanteert een aantal zaken om tot een tarief
te komen voor zijn producten. De meest bekende is
het gewicht van het poststuk.

Ook het aantal poststukken is van belang. Hoe meer
poststukken, hoe lager het tarief. Losse post is vaak
duurder maar lang niet in alle gevallen.

Maar PostNL bekijkt ook het formaat van het
poststuk. In het geval van losse poststukken wordt er
een minimum en maximum formaat aangehouden
maar bij Partijenpost maakt PostNL ook onderscheid
naar formaat.

Niet geheel onbelangrijk is de soort post. Losse of
partijen brieven, pakketten, aangetekend of
verzekerd, ze vallen allemaal in een ander segment.

Aantal poststukken
U frankeert tot ongeveer 3 à 5 poststukken per dag?
Waarschijnlijk plakt u dan postzegels op uw brieven.
Bij een paar poststukken is het werk goed te
overzien en u hoeft niet te investeren in machines.

Niet alleen uw normale brieven kunt u voordeliger
frankeren maar ook uw aangetekende brieven, uw
verzekerde brieven en pakketten!

Postzegels zijn t.o.v. een frankeermachine tot maar
liefst 12% duurder. Een normale brief verstuurt u
voor € 0,69 terwijl u deze met een frankeermachine
frankeert voor slechts € 0,61.

Eigenlijk is de frankeermachine is een klein
persoonlijk postkantoor . U kunt brieven naar
binnen- en buitenland frankeren maar ook
aangetekende/verzekerde stukken en pakketten. Nu
ook met Track & Trace.

Stel u frankeert gemiddeld 5 poststukken per dag
dan kan uw besparing al snel oplopen tot enkele
honderden euro's per jaar.

Partijenpost PostNL
Partijenpost gemengd is een gemaksproduct van
PostNL. Doe uw post in een postzak, voeg een
briefje met het aantal en het gemiddelde gewicht
toe en u ontvangt achteraf een factuur. U hoeft de
post niet vooraf apart te frankeren, zolang er maar
een Port Betaald stempel op staat. Ook al biedt u
een partij aan, dit wil niet zeggen dat u het laagste
tarief heeft. Heeft u slechts enkele lichte brieven dan
is het een gemakkelijke maar dure oplossing. Want
per aangeboden postzak betaald u het minimum
order bedrag van €22,-

Frama +
Echter kunt u met de nieuwe service van Frama +
vanaf een paar poststukken al goed uit de voeten
met een frankeermachine. U hoeft dan niet meer te
investeren in een machine, maar u heeft een all-in
abonnement voor een vaste prijs per maand.

Een frankeermachine biedt meer voordelen dan
besparen op uw portokosten alleen. Bedenk eens
hoeveel tijd u kunt besparen doordat u niet meer
hoeft te zoeken naar postzegels, of het plakken van
die jaarlijkse mailing of facturaties waar u een
ochtend mee bezig bent.

Daarnaast hoeft u nooit meer te zoeken naar het
juiste tarief. Iedereen kent het gevoel om een
poststuk te hebben maar niet precies te weten voor
hoeveel de brief gefrankeerd moet worden? Om het
zekere voor het onzekere te nemen plakt u dan
maar twee postzegels. Het behoeft geen verdere
uitleg dat dit geld beter te besteden is. De
oplossing? De frankeermachine!

Start frankeren met Frama +
Geen investering
Een vaste prijs per maand zonder investering vooraf.
Lekker overzichtelijk en duidelijk. Nu vanaf €9,95 per
maand!

Geen onderhoudskosten
Bij storingen bieden wij een gratis all-in service op
locatie, zodat u snel weer verder kunt. Zorgeloze
poststromen? Onze service!

Geen inkt kosten
Nooit meer bijkomende kosten voor uw inkt
cartridges. Bij ons heeft uw inkt geen maximale
houdbaarheid.

Track & Trace service
Efficiënt en eigentijds is de verzendservice van
Frama voor uw brieven en pakketten. Geen
onhandige labels meer op voorraad. Deze worden
online voor u aangemaakt.
Looptijd van 12 maanden
Frama+ abonnementen lopen slechts 12 maanden.
Zo houdt u de vrijheid om uw frankeerbundel
omhoog of omlaag aan te passen indien nodig.
Geen verrassingen achteraf.

Impression
Flexibel zelf uw eigen reclame toevoegen. Geen
dure voorbedrukte enveloppen en toch een
professionele uitstraling.

Advies over uw poststroom?

Frama Nederland

Iedere poststroom is anders en voor iedere
poststroom is een aparte oplossing. Wij van Frama
helpen u aan de meest voordelige en efficiënte
frankeeroplossing voor uw organisatie!

Frama is specialist op het gebied van
postverwerkende apparatuur en gevestigd in
Gorinchem. Ongeveer 19.000 klanten maken
gebruik van Frama apparatuur en profiteren van de
kennis en adviezen om post zo voordelig en
efficiënt mogelijk te versturen.

Wij zullen u vrijblijvend en gratis adviseren over de
best passende oplossing. Wilt u niet langer
wachten? Uiteraard kunt u ons ook bereiken!

Bel ons en vraag naar één van onze adviseurs:
+31 (0) 183 635 777
Of mail ons:
frama@frama.nl

