
Datum:

Pakketservice

Geachte heer/mevrouw_________________________________________________________________________

Vandaag heb ik geprobeerd een zending bij u af te leveren/op te halen,
maar helaas was u niet thuis.

De zending is bezorgd bij uw buren op huisnummer:

Voor de zending is een bedrag van €        verschuldigd.

De zending mag alléén door onderstaande persoon op vertoon van een 
geldig legitimatiebewijs in ontvangst worden genomen. 

voorletters:                  achternaam: 

Indien u geen afspraak voor uw zending maakt voor 22.00 uur op 
www.tntpost.nl/ontvangen dan wordt de zending de eerstvolgende dag 
(uitgezonderd zon- en feestdagen) opnieuw aangeboden.

Met vriendelijke groet,
Uw chauffeur

Op www.tntpost.nl/ontvangen kunt u een keuze maken waar en 
wanneer u de zending wilt laten bezorgen.

Gebruik hiervoor uw ‘Niet-thuis-code’:     

www.tntpost.nl/ontvangen
U kunt online zien hoe laat de chauffeur bij u 
langskomt en wie de afzender van de zending is.

Komt dit tijdstip u niet uit?
U kunt direct zelf kiezen voor:
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Datum & Tijd

Buren

TNT Postkantoor
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• De zending is bezorgd bij buren in uw straat. De 

afzender hoopt dat u zo eerder over uw zending kunt 

beschikken. Mocht u deze wijze van afleveren niet op 

prijs stellen dan kunt u contact opnemen met de 

afzender.

• Op www.tntpost.nl/ontvangen kunt u zien hoe laat de 

chauffeur de volgende dag (uitgezonderd zon- en 

feestdagen) bij u langskomt. Indien de datum en het 

tijdstip u niet schikt kunt u met uw ‘Niet-thuis-code’ 

een bezorgafspraak maken. U heeft hiervoor de 

volgende opties:

     - Afleveren op een andere datum en tijd.

  - Afleveren bij uw buren.

  - Afhalen van het TNT Postkantoor. 

•   Een zending waarvoor een bedrag verschuldigd is 

dient contant betaald te worden. Helaas beschikt de 

chauffeur niet over wisselgeld.

• Indien de zending bij een tweede poging niet wordt 

geleverd dan ontvangt u een nieuw bericht waarmee 

de zending kan worden afgehaald van het TNT 

Postkantoor. Het is niet mogelijk om uw zending 

eerder af te halen.
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Informatie over de aangekruiste mogelijkheden

Pakketservice

Barcode


