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Douaneverklaring

Alle poststukken waarin zich goederen bevinden, moeten 
voorzien zijn van een volledig ingevulde douaneverklaring 
CN 22, kosteloos verkrijgbaar op elk postkantoor.

Afzenderadres

Alle post, dienstpost en privépost moet voorzien zijn van een 
afzenderadres.

Een afzenderadres maakt een retourzending van de post 
mogelijk wanneer:

• Het adres niet juist is.
• De geadresseerde is vertrokken.
• Het pakje te zwaar is.
• Geen CN 22 is geplakt.
• Een poststuk niet aan de postale eisen voldoet.

Retourpost zonder afzender zal indien mogelijk naar het 
eerste relatieadres worden gezonden.

In Nederland bestaat een afzenderadres uit minimaal de 
postcode en huisnummer.

Klachten

Heeft u klachten over de postverzorging, laat het ons
weten!

Aantal postzendingen en overkomstduur

Vanuit Utrecht wordt een maal per week post verzonden 
naar het missiegebied.
De overkomstduur vanaf vertrek Utrecht naar de geadres-
seerde in het missiegebied bedraagt maximaal 14 dagen.

Enige tips

• Pak uw post goed in.

• Om de volgorde van binnenkomst van uw post te
   controleren kunt u uw post voorzien van een volgnummer.

Frankering

Voor brieven, briefkaarten, pakketjes en aangetekende post-
stukken gelden de binnenlandse posttarieven van TNT-Post.

Navragen

Indien een poststuk, na het verstrijken van de maximale 
overkomstduur niet is aangekomen, kunt u contact opnemen 
met de Militaire Post Organisatie, telefoon: 030- 2877020
Bij navraag naar een pakje, dient u het barcodenummer te 
kunnen overleggen.

Verstuur waardevolle artikelen en documenten bij voorkeur 
aangetekend.



Adressering

Voor een juiste afl evering van uw post, moet de adressering de 
volgende regels bevatten:
Regel 1. Rang, Naam, Voorletters
Regel 2. Werknemer ID (Peoplesoft)
Regel 3. Eenheid
Regel 4. NAPO nummer
Regel 5. 3509 VP Utrecht.

Voor het juiste NAPO-nummer en eenheid kijk op het internet:
http://www.mindef.nl/missies/thuisfront/post_versturen/
index.aspx
Of vraag de personeelsfunctionaris van de militair.

Gewicht en afmeting

Een poststuk mag maximaal 2 kilogram wegen.
Als u pakjes verzendt mag de lengte + hoogte + breedte van 
het pakje niet meer dan 90 cm zijn, waarbij de grootste lengte 
niet meer dan 60 cm is. U kunt bijvoorbeeld de TNT-Post 
dozen maat 1, 2, 3, 4 of  5 gebruiken.
Posterkokers mogen niet langer zijn dan 90 cm.

Toegestane postzendingen 

• Brieven en briefkaarten groter dan 14x9 cm
• Drukwerk
• Kranten en tijdschriften
• Pakketjes

Verboden te verzenden naar Afghanistan 

• Vloeistoffen!
• Poststukken gevuld met poeder of zand
• Spuitbussen (scheerschuim, deodorants e.d.)
• Kant, mutsen, sjaals en dassen
• Speelgoed, schaakborden
• Artikelen alsmede lectuur of afbeeldingen van erotische 
   strekking
• Alcoholhoudende dranken
• Post vanuit Nederland per koeriersdienst aan te bieden  
   aan een NAPO-adres
• Explosieve, ontbrandbare of andere gevaarlijke stoffen
• Verdovende middelen
• Wapens, munitie of delen hiervan
• Andere aanvullende diensten van TNT-Post dan aange-
   tekend. Zoals: rembourszendingen, verzekerd vervoer, 
   handtekening retour e.d.

  

Verboden te zenden naar Nederland

• Vloeistoffen!
• Gevaarlijke en radioactieve stoffen
• Ontvlambare en ontplofbare stoffen
• Chemische en vochtopnemende stoffen
• Bewustzijnsbeinvloedende stoffen
• Biologische stoffen
• Levende dieren
• Wapens en handwapens
• Tabak
• Briefpost met andere vormen dan rechthoekig

Voor vragen of informatie kunt u contact opnemen 
met de Militaire Post Organisatie. Bereikbaar op 
werkdagen tussen 07.30 uur en 16.00 uur.
Telefoon: 030-2877020
Fax: 030-2877028
E-mail: mpo@mindef.nl
Internet: www.mindef.nl/missies/thuisfront/post versturen
Teletekst: NOS pagina 765


