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Nikaj van Hermon

• Directeur Transacties, PostNL Real Estate

• Circa 450 gebouwen in beheer

• 220 eigendom

• 230 huur

• ca 1 miljoen m2

• 200 gebouwen (waaronder Postkantoren) in de verkoop



Merk

Wij spelen in op 
de groei van online winkelen met 
pakket- en e-commercediensten en 
we bedenken continu nieuwe 
slimme oplossingen



Onze activiteiten

We bieden producten en diensten aan op de markt van 
post, pakketten en e-commerce in Nederland, maar ook in 
het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Italië en België



Wij bieden steeds meer digitale 
oplossingen zoals digitaal factureren 
of direct (e-)mail

De wereld verandert, PostNL ook

Wij bieden handige pakketdiensten 
én online oplossingen voor 
webwinkeliers

Wij hebben inmiddels ook sterke 
marktposities in het Verenigd 
Koninkrijk, Duitsland en Italië

Onstuitbare groei 
online aankopen

Digitalisering van 
correspondentie

Liberalisering 
Europese 
postmarkt



PostNL in cijfers

2.600
Postkantoren en Business 

Points in NL

4.293
miljoen euro omzet

77.155
medewerkers

5.212
voertuigen



PostNL in cijfers

10 miljoen 
online contacten

in NL

4,6 miljard 
geadresseerde poststukken 

in VK, DUI en ITA

107 miljoen 
pakketten 

in NL, BE en VK

4,1 miljard 
geadresseerde poststukken 

in NL



Pakketten

• Marktleider in pakketten-
distributiemarkt Benelux

• Collectie, sortering en 
distributie van pakketten en 
pallets

• Circa 98% van 
binnenlandse pakketten 
binnen 24 uur bezorgd

• Hoeveelheid pakketten 
groeit snel door online 
winkelen

• Focus op e-commerce en 
retailservices



De Nieuwe Weg van het Pakket



De Nieuwe weg van het Pakket



Nieuwe Logistieke Infrastructuur (NLI)

Mei 2012: 11 van 18 lokaties

PostNL Pakketten

• 107 miljoen pakketten per jaar

• Stijgende volumes (online aankopen)

• Nieuwe Logistieke Infrastructuur (NLI):

• investering van 240 miljoen euro

• vervanging huidige netwerk (43) 

• 18 nieuwe lokaties waarvan 3 
lokaties met overslag functie



• Stijgende pakketvolumes

• Effcienter netwerk (Hybride ipv Hub & Spoke)

• Latere aanlever tijden voor toeleveranciers

• In 2015 ruim 24% minder CO2 uit te stoten per afgeleverd pakket 
dan in 2010 

• Consument: Bezorgen waar en wanneer het jou uitkomt

Waarom een Nieuwe Logistieke Infrastructuur



Bedrijfsruimte vastgoedmarktcijfers 2011



Pakketten sorteercentra beelden (exterieur)



Pakketten sorteercentra beelden (interieur)



PostNL Checkout



Mijn Pakket



Check Pay

Voordelen Consument: 

• Alleen betalen bij ontvangst 

• Bezorging bij juiste persoon 

• Betaalgemak en veiligheid 

• Zorgeloos online winkelen

Voordelen Webwinkelier:

• Van kijkers kopers maken 

• Zekerheid van online betaling 

• Zekerheid van bezorging 

• Voorkomt fraude



Extra @ home



E-commerce

• Wij benutten zoveel mogelijk de 
kansen die internet biedt

• Wij ondersteunen webshops 
met advies en logistiek

• Kant-en-klare webwinkel-
concepten voor kleinere 
ondernemingen

• Wij runnen zelf succesvolle 
online initiatieven:

20



Retailnetwerk biedt nieuwe mogelijkheden

Ons nieuwe retailnetwerk
Met ruim 2.600 locaties in winkels het grootste 
retailnetwerk in Nederland
Twee formules: Postkantoor en Business Point
7.000 verkooppunten van postzegels
Simpel en gebruiksvriendelijk voor retailer
en klant
Goed bereikbaar en ruime openingstijden

Nieuwe mogelijkheden
Uitbreiding postgerelateerde producten 
(pakketten ophalen, retourenlogistiek)
Extra omzet door samenwerkingen
(overheid, verzekeringen, sampling)
Nieuwe producten en diensten 
(bijv. financiële diensten)



Nieuwe mogelijkheden



Take Away


