
Uw brievenbus 
en waaraan deze  
moet voldoen 

Meer weten? Kijk op postnl.nl of bel PostNL Klantenservice 0900-0990 (Dit telefoonnummer kost 10ct/min).

De eisen voor uitvoering en plaats van brievenbussen zijn wettelijk vastgelegd in de Postregeling 2009 (Stcrt. 2009, 61). 
De volledige tekst kunt u vinden op postnl.nl. Wanneer niet aan deze eisen wordt voldaan, mag PostNL voor u bestemde post als 
onbestelbaar behandelen.
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Buitenbus
Voldoet de plaats van de brievenbus die in 
of aan uw woning zit niet aan de eisen, dan 
plaatst u een zogeheten buitenbus aan de 
openbare weg. Er zijn verschillende buiten- 
bussen verkrijgbaar. Let bij aanschaf wel op 
de criteria waaraan deze moet voldoen.
U kunt kiezen voor de Brabantia-buitenbus 
die aan alle eisen voldoet.

Kijk voor meer informatie op postnl.nl.

Bijzondere situaties

Galerijflats
In een galerijflat moeten de brievenbus-
sen bij elkaar geplaatst zijn, zo dicht 
mogelijk bij de ingang. Is er een lift die 
op iedere etage stopt? Dan mogen de 
brievenbussen van een etage bij elkaar 
hangen op de etage – maar wel direct in 
de buurt van de lift.

Collectieve gebouwen
In collectieve gebouwen, zoals zieken-
huizen, verzorgingsflats en kazernes, 
wordt de post in de gemeenschappelijke 
brievenbus bezorgd. Er mag ook een 
centraal punt in de hal van het gebouw 
zijn ingericht waar de postbode de post 
afgeeft.

Recreatieterreinen
Op recreatieterreinen (campings, 
bungalowparken en dergelijke) moeten 
de brievenbussen bij de ingang van het 
terrein gerangschikt bij elkaar staan. Is dit 
niet het geval, dan geeft de postbode de 
post af bij de beheerder. 

De plaats
De belangrijkste eis is dat uw brievenbus
zo dicht mogelijk aan de openbare weg staat. 
Wanneer uw brievenbus in of aan uw woning
zit, dan mag de afstand die de postbode moet 
afleggen vanaf de openbare weg naar uw 
brievenbus niet meer dan 10 meter bedragen. 
Als het voorste deel van het pad naar uw 
woning over een stukje gemeentegrond loopt, 
wordt dat ook meegerekend. Ook mag de 
postbode geen trappen op en af die hoger zijn 
dan 2,5 meter - gerekend vanaf het wegdek.

De uitvoering
Brievenbussen zijn er in allerlei soorten en 
maten. De meeste kunt u zonder proble-
men gebruiken. Uw brievenbus moet aan de 
volgende criteria voldoen:
•    De inwerpopening: deze is horizontaal 

(liggend) aangebracht en minimaal 26,5 
cm lang en 3,2 cm hoog. Het is de bedoe- 
ling dat de postbode gemakkelijk bij de 
opening kan. Deze moet daarom niet te 
hoog en niet te laag zijn. Een hoogte van 
110 cm vanaf de plek waar de postbode 
staat, is ideaal. Bevindt de opening zich 
lager dan 60 cm en hoger dan 180 cm, dan 
voldoet uw brievenbus niet aan de eisen. 
De post moet makkelijk door de inwerp- 
opening heen kunnen. Gebruik dus geen 
klepjes met een veerconstructie, stroken 

rubber of stugge tochtborstels. Natuurlijk 
moet een brievenbus ook zo zijn uitgevoerd 
dat er geen gevaar voor verwonding is.

•  De bewaarruimte: de brievenbus mag niet 
te snel vol raken. Daarom moet de ruimte 
achter de inwerpopening minimaal 15 cm 
diep, 27 cm breed en 38 cm hoog zijn.

Huisnummer
Op of vlakbij de brievenbus moet het huis- 
nummer zijn aangebracht. Denkt u daar ook 
aan als u een buitenbus plaatst? Bij groepen 
brievenbussen, bijvoorbeeld bij flatgebouwen 
of op recreatieterreinen, moet de nummer-
ing zoveel mogelijk overeen komen met de 
manier van nummeren die in het gebouw
of op het recreatieterrein is toegepast.

Uw brievenbus
De wet stelt eisen aan de plaatsing en uitvoering van uw brievenbus. Onder meer 
met het oog op de arbeidsomstandigheden voor postbodes en voor een efficiënte 
bezorging van uw post. Met de informatie uit deze folder kunt u ervoor zorgen dat 
uw brievenbus aan alle eisen voldoet. Daarmee bent u er ook in de toekomst van 
verzekerd dat uw post bezorgd wordt. 

26,5 cm

110 cm

3,2 cm
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De wet stelt eisen aan de plaatsing en
uitvoering van uw brievenbus. Onder meer
met het oog op de arbeidsomstandigheden
voor postbodes en voor een efficiënte
bezorging van uw post. Met de informatie
uit deze folder kunt u ervoor zorgen dat uw
brievenbus aan alle eisen voldoet. Daarmee
bent u er ook in de toekomst van verzekerd
dat uw post bezorgd wordt.

De plaats
De belangrijkste eis is dat uw brievenbus
zo dicht mogelijk aan de openbare weg staat.
Wanneer uw brievenbus in of aan uw woning
zit, dan mag de afstand die de postbode moet
afleggen vanaf de openbare weg naar uw
brievenbus niet meer dan 10 meter bedragen.
Als het voorste deel van het pad naar uw
woning over een stukje gemeentegrond loopt,
wordt dat ook meegerekend. Ook mag de
postbode geen trappen op en af die hoger zijn
dan 2,5 meter - gerekend vanaf het wegdek.

De uitvoering
Brievenbussen zijn er in allerlei soorten en
maten. De meeste kunt u zonder problemen
gebruiken. Uw brievenbus moet aan de
volgende criteria voldoen:
•  De inwerpopening: deze is horizontaal

(liggend) aangebracht en minimaal 26,5
cm lang en 3,2 cm hoog. Het is de bedoe-
ling dat de postbode gemakkelijk bij de
opening kan. Deze moet daarom niet te
hoog en niet te laag zijn. Een hoogte van
110 cm vanaf de plek waar de postbode
staat, is ideaal. Bevindt de opening zich
lager dan 60 cm en hoger dan 180 cm, dan 

Buitenbus
Voldoet de plaats van de brievenbus die in
of aan uw woning zit niet aan de eisen, dan
plaatst u een zogeheten buitenbus aan de
openbare weg. Er zijn verschillende buiten-
bussen verkrijgbaar. Let bij aanschaf wel op
de criteria waaraan deze moet voldoen.
U kunt kiezen voor de Brabantia-buitenbus
die aan alle eisen voldoet.

Kijk voor meer informatie op
www.tntpost.nl.

voldoet uw brievenbus niet aan de eisen.
De post moet makkelijk door de inwerp- 
opening heen kunnen. Gebruik dus geen
klepjes met een veerconstructie, stroken
rubber of stugge tochtborstels. Natuurlijk
moet een brievenbus ook zo zijn uitgevoerd 
dat er geen gevaar voor verwonding is.

•  De bewaarruimte: de brievenbus mag niet
te snel vol raken. Daarom moet de ruimte
achter de inwerpopening minimaal 15 cm
diep, 27 cm breed en 38 cm hoog zijn.

Huisnummer
Op of vlakbij de brievenbus moet het huis-
nummer zijn aangebracht. Denkt u daar ook
aan als u een buitenbus plaatst? Bij groepen
brievenbussen, bijvoorbeeld bij flatgebouwen
of op recreatieterreinen, moet de nummering
zoveel mogelijk overeen komen met de
manier van nummeren die in het gebouw
of op het recreatieterrein is toegepast.

TNT Post werkt samen met GAMMA.
GAMMA biedt u een brievenbus aan die
voldoet aan alle eisen van TNT Post.
De bijgesloten coupon geeft recht op € 5,-
korting op alle Brabantia-brievenbussen bij
GAMMA. Kijk voor meer informatie over
de beschikbare modellen en voor de dichtst-
bijzijnde GAMMA bouwmarkt op
www.gamma.com.

Bijzondere situaties

Galerijflats

In een galerijflat moeten de brievenbussen bij elkaar geplaatst zijn, zo dicht mogelijk bij de
ingang. Is er een lift die op iedere etage stopt? Dan mogen de brievenbussen van een etage
bij elkaar hangen op de etage – maar wel direct in de buurt van de lift.

Collectieve gebouwen

In collectieve gebouwen, zoals ziekenhuizen, verzorgingsflats en kazernes, wordt de post
in de gemeenschappelijke brievenbus bezorgd. Er mag ook een centraal punt in de hal van
het gebouw zijn ingericht waar de postbode de post afgeeft.

Recreatieterreinen

Op recreatieterreinen (campings, bungalowparken en dergelijke) moeten de brievenbussen
bij de ingang van het terrein gerangschikt bij elkaar staan. Is dit niet het geval, dan geeft de
postbode de post af bij de beheerder.
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