
Prijslijst vanaf januari 2023 

Algemeen 
 
Activatiekost Excl. BTW Incl. BTW 
Eénmalige activatiekost 2,40 € 2,90 € 
 

 
Uitgaande zendingen 

 
Uitgaande Elektronisch aangetekende zending Excl. BTW Incl. BTW 
Elektronisch Aangetekende zending naar een geregistreerde ontvanger 0,80 € 0,97 € 
Elektronisch Aangetekende zending naar een niet geregistreerde ontvanger 1,98 € 2,40 € 
 
Uitgaande Hybride aangetekende zending Excl. BTW Incl. BTW 
Nationale aangetekende zending bpost genormaliseerd 8,17 € 8,17 € 
Nationale aangetekende zending bpost niet genormaliseerd (grote enveloppe van 9 - 17 vellen papier) 10,19 € 10,19 € 
Nationale aangetekende zending bpost niet genormaliseerd (grote enveloppe van 18 - 67 vellen papier) 12,21 € 12,21 € 
Internationale aangetekende zending (Europa) bpost genormaliseerd 8,67 € 8,67 € 
Internationale aangetekende zending (Europa) bpost niet genormaliseerd (grote enveloppe van 9 - 17 vellen papier) 13,71 € 13,71 € 
Internationale aangetekende zending (Europa) bpost niet genormaliseerd (grote enveloppe van 18 - 67 vellen papier) 18,75 € 18,75 € 
Internationale aangetekende zending (rest van de wereld) bpost genormaliseerd 8,99 € 8,99 € 
Internationale aangetekende zending (rest van de wereld) bpost niet genormaliseerd (grote enveloppe van 9 - 17 vellen papier) 14,37 € 14,37 € 
Internationale aangetekende zending (rest van de wereld) bpost niet genormaliseerd (grote enveloppe van 18 - 67 vellen papier) 19,85 € 19,85 € 
AR-kaart 1,40 € 1,40 € 
Handelingskost (printen, envelopperen, frankeren, aanbieding bij bpost) 0,80 € 0,97 € 
Supplement handelingskost > 5 pagina's 0,17 € 0,21 € 
Supplement handlingskost internationale aangetekende zending 0,15 € 0,18 € 
Eén vel papier recto/verso bedrukt inbegrepen, supplement per bijkomende pagina 0,10 € 0,12 € 
 
Uitgaande document distributie per e-mail Excl. BTW Incl. BTW 
Standaard e-mail  0,15 € 0,18 € 
Beveiligde e-mail (beveiligd met SMS code) 0,74 € 0,90 € 
 
 



Uitgaande reguliere briefpost Excl. BTW Incl. BTW 
Nationale zending bpost PRIOR genormaliseerd 2,02 € 2,02 € 
Nationale zending bpost PRIOR niet genormaliseerd (grote enveloppe 9 - 17 vellen papier) 4,04 € 4,04 € 
Nationale zending bpost PRIOR niet genormaliseerd (grote enveloppe 18 - 67 vellen papier) 6,06 € 6,06 € 
Internationale zending (Europa) bpost PRIOR genormaliseerd 2,52 € 2,52 € 
Internationale zending (Europa) bpost PRIOR niet genormaliseerd (grote enveloppe 9 - 17 vellen papier) 7,56 € 7,56 € 
Internationale zending (Europa) bpost PRIOR niet genormaliseerd (grote enveloppe 18 - 67 vellen papier) 12,60 € 12,60 € 
Internationale zending (rest van de wereld) bpost PRIOR genormaliseerd 2,74 € 2,74 € 
Internationale zending (rest van de wereld) bpost PRIOR niet genormaliseerd (grote enveloppe 9 - 17 vellen papier) 8,22 € 8,22 € 
Internationale zending (rest van de wereld) bpost PRIOR niet genormaliseerd (grote enveloppe 18 - 67 vellen papier) 13,70 € 13,70 € 
Nationale zending bpost NON-PRIOR genormaliseerd 1,18 € 1,18 € 
Nationale zending bpost NON-PRIOR niet genormaliseerd (grote enveloppe 9 - 17 vellen papier) 2,36 € 2,36 € 
Nationale zending bpost NON-PRIOR niet genormaliseerd (grote enveloppe 18 - 67 vellen papier) 3,54 € 3,54 € 
Internationale zending (Europa) bpost NON-PRIOR genormaliseerd 2,42 € 2,42 € 
Internationale zending (Europa) bpost NON-PRIOR niet genormaliseerd (grote enveloppe 9 - 17 vellen papier) 7,26 € 7,26 € 
Internationale zending (Europa) bpost NON-PRIOR niet genormaliseerd (grote enveloppe 18 - 67 vellen papier) 12,10 € 12,10 € 
Internationale zending (rest van de wereld) bpost NON-PRIOR genormaliseerd 2,59 € 2,59 € 
Internationale zending (rest van de wereld) bpost NON-PRIOR niet genormaliseerd (grote enveloppe 9 - 17 vellen papier) 7,77 € 7,77 € 
Internationale zending (rest van de wereld) bpost NON-PRIOR niet genormaliseerd (grote enveloppe 18 - 67 vellen papier) 12,95 € 12,95 € 
Handelingskost (printen, envelopperen, frankeren, aanbieding bij bpost) 0,35 € 0,42 € 
Supplement handelingskost > 5 pagina's 0,12 € 0,15 € 
Supplement handlingskost internationale zending 0,10 € 0,12 € 
Eén vel papier recto/verso bedrukt inbegrepen, supplement per bijkomende pagina 0,10 € 0,12 € 
 

 
Inkomende zendingen - Bedrijven 

 
Inkomende postverwerking module op DigiConnect  Excl. BTW Incl. BTW 
Maandelijks abonnement incl. 2 postkamer beheerders en 10 GB opslagruimte 50,00 € 60,50 € 
Tarief per extra postkamer beheerder¹ per maand 20,00 € 24,20 € 
Tarief per postkamer gebruiker² per maand 5,00 € 6,05 € 
Extra opslagcapaciteit per schijf van 10 GB per maand 10,00 € 12,10 € 

 
¹ Een postkamer beheerder beschikt over de functionaliteit voor scannen, importeren, indexeren en routeren van post, alsook voor het beheer van documenttypes, metadata en afdelingen.  
² Een postkamer gebruiker is een gebruiker die post die aan hem/haar is toegewezen kan consulteren op het DigiConnect platform in zijn/haar persoonlijke postvak. 



 

Digitalisering inkomende post Excl. BTW Incl. BTW 
Voorbereidend werken scannen tarief per document van max. 5 pagina’s 0,55 € 0,67 € 
Supplement per extra pagina A4 0,10 € 0,12 € 
Supplement per extra pagina A3 0,20 € 0,24 € 
 
Retourzenden gescande en niet scanbare documenten Excl. BTW Incl. BTW 
Tarief per retourzending tot 5 kg 16,70 € 20,21 € 
Supplement per extra kg in de retourzending 0,80 € 0,97 € 
 
Archivering fysieke stukken Excl. BTW Incl. BTW 
Tarief per pagina per maand 0,005 € 0,006 € 
Opvraging document uit fysiek archief → tarief per document 2,50 € 3,03 € 
 
Vernietiging fysieke stukken Excl. BTW Incl. BTW 
Tarief per pagina 0,001 € 0,0012 € 
 
OCR herkenning Excl. BTW Incl. BTW 
Per pagina 0,03 € 0,04 € 
 
Document verzegeling en timestamping Excl. BTW Incl. BTW 
Per document 0,09 € 0,11 € 
 

 
Inkomende zendingen - Particulieren 

 
Inkomende postverwerking module op DigiConnect  Excl. BTW Incl. BTW 
Maandelijks abonnement incl. 10 GB opslagruimte 5,00 € 6,05 € 
Extra opslagcapaciteit per schijf van 10 GB per maand 5,00 € 6,05 € 
 
OCR herkenning Excl. BTW Incl. BTW 
Per pagina 0,03 € 0,04 € 
 
Document verzegeling en timestamping Excl. BTW Incl. BTW 
Per document 0,09 € 0,11 € 



 
PRO abonnement (optioneel) 
 

PRO abonnement – bedrijven  Excl. BTW Incl. BTW 
Per maand 25,00 € 30,25 € 
 
PRO abonnement - particulieren Excl. BTW Incl. BTW 
Per maand 2,47 € 2,99 € 

 


