
  
 
 

Voorwaarden verzending debiteurennummer Varenhof, 2018 
 
Leveringscondities 
 

• Exclusief transport naar verspreider, tenzij anders vermeld in offerte, 
• Tarieven exclusief 21% BTW, 
• Tarieven gelden voor Nederlandse adressen, buitenlandse adressen worden doorbelast 

volgens tarieven boekje PostNL, tenzij anders vermeld in offerte, 
• Afgegeven tarieven zijn afhankelijk van gewicht en oplage. 

 
Overige condities 
 

• Maandag aanleveren bij verspreider is vrijdag bezorgen NL adressen, 
• Donderdag aanleveren bij verspreider is dinsdag bezorgen NL adressen, 
• Indien een adressenbestand uit meer dan 2 delen bestaat wordt een toeslag van € 25,00 per 

bestand doorberekend, 
• IIO adressen (Incompleet/Incorrect/Onverrijkbaar) krijgt u retour en worden niet bezorgt en 

zullen ook niet in rekening worden gebracht, 
• Tarieven geldig tot en met mat datum 31-12-2018, 
• Tarieven geldig voor orders die nog niet via Sandd verstuurd worden, 
•  Varenhof kan geenszins aansprakelijk gesteld worden over de kwaliteit van de bezorging en 

of kwijt raken van poststukken, 
• Digitale retouren desgewenst opvraagbaar indien u dit aangeeft. 

 
 
Periodieken voorwaarden 
 

• Komt minimaal 3/4x per jaar 
• Bevat een colofon 
• Bevat een volgnummer 
• Bevat ten minste 80% nieuwswaarde, dus geen aanbiedingen van producten of diensten. 
• Vraag na of u aan de voorwaarden voldoet. 
 
 

Betalingen 
• De portikosten dienen voorafgaande aan de ter post bezorging aan Varenhof 

te zijn voldaan. 
 
 

Service 
 

• Meer respons door schone database, minder waste, 

• Indien u kiest voor een mailing via Varenhof zorgen wij dat er alleen een mailing verstuurd 
wordt naar de juiste adressen, 

• Incorrecte adressen krijgt u van ons retour, deze worden niet verstuurd, 

• U kunt ervoor kiezen deze zelf te wijzigen en alsnog via Varenhof te versturen met dezelfde 
mailing, hier geldt dan een handmatigen toeslag voor van € 0,15 per adres, 

• Aanleveren adressenbestand uiterlijk 10 werkdagen voor verzending, 

• Eventueel gewijzigde adressenbestand uiterlijk 4 werkdagen voor verzending 
 
Varenhof bied de klant inzicht te krijgen in hun adressenbestand en kan zo zorgen voor een juiste 
bezorging van de mailing. 

  

  

  

  


