
Periodieken versturen 
Periodieken zijn uitgaven die met vaste regelmaat én in grote aantallen (partijen) worden verstuurd. 
Die bezorgen wij tegen een scherp en laag tarief. Nieuwsgierig of jouw uitgave ook tegen dit lage 
tarief kan worden bezorgd? Zie hieronder of jouw uitgave daaraan voldoet. 

Checklist Periodieken 

Bepaal met de volgende vragen of de uitgave in aanmerking komt voor het periodiekentarief 

Jouw uitgave is een periodiek als het gaat om een publiekstijdschrift, opinieblad, nieuwsblad, dagblad, 

vakblad op aanvraag (abonnement of controlled circulation) of verenigingsblad van een niet-

commerciële vereniging.  

De volgende uitgaven worden niet gezien als periodiek: bedrijfsbladen, personeelsbladen, sponsored 

magazines, relatiemagazines, posters, kalenders, boeken, encyclopedieën, catalogi, uitgaven van 

stichtingen en coöperatieve verenigingen en uitgaven voor het werven van fondsen.  

 

1. Is de uitgave een gedrukt tijdschrift of een gedrukte krant? Een tijdschrift is een blad waarvan op 

vaste momenten afleveringen verschijnen.  Een krant is een regelmatig verschijnend blad in groot 

formaat met nieuws, opinie, advertenties, enz. Tijdschriften en kranten bestaan uit meer dan één vel.  

2. Is de uitgave een publiekstijdschrift, opinieblad, krant, vakblad op aanvraag of verenigingsblad? Het 

gaat hierbij dus niet om een personeelsblad, sponsored magazine, ledenblad van coöperatieve 

vereniging, een uitgave die fondsen werft of een blad namens een bedrijf en/of event.  

3. Bevat de uitgave minder dan 80% advertenties of advertorials? Stel het aantal pagina’s of delen van 

pagina’s met advertenties vast om het advertentiepercentage te bepalen. Alle informatie die de 

verkoop van producten stimuleert beschouwen wij als advertentie, behalve abonneewerving voor 

uitgaven van de eigen uitgeverij.  

4. Heeft jouw uitgave een onafhankelijke redactie? Bijvoorbeeld een redactiestatuut, een colofon in 

het blad of iets vergelijkbaars. (PostNL kan om bewijs vragen als hierover twijfel bestaat.)  

5. Heeft jouw uitgave minimaal 4 keer per jaar en voor minimaal 250 stuks bezorging in Nederland 

nodig?  

 

Heb je alle vragen met ja beantwoord? Dan komt jouw uitgave in aanmerking voor het 

periodiekentarief. 


