Voertuigspecificaties
PostNL Pakketten België

Buitenkant:
• De carrosseriekleur van de auto is wit en permanent voorzien van logo’s van PostNL Pakketten België conform de
actuele huisstijl in functie van herkenbaarheid;1
• Lengte * breedte * hoogte = maximaal 8,00 * 2,20 * 3,10 meter (exclusief spiegels en antenne);
• De achterzijde is voorzien van 2 deuren, 270 graden scharnierend die tegen de zijkant vastgezet kunnen worden;
• Het achterste deel van het dak bevat geen uitstekende delen die de afdichting van het dockshelter verslechteren of
schade veroorzaken aan het dockshelter;
• Eén schuifdeur naar het laadruim aan passagiers- of bestuurderszijde;
• Het laadruim mag niet voorzien zijn van zijruiten en/of ruiten in de achterdeuren, zodat de zendingen van buitenaf
niet zichtbaar zijn in functie van de veiligheid van de zendingen
• De auto is voorzien van een treeplank die voldoet aan de volgende vereisten:
• Afstand tussen uiterste punt bumper tot uiterste punt treeplank is minimaal 25 cm en maximaal 30 cm;
• Bovenzijde treeplank max. 45 cm boven wegdek, in onbeladen toestand;
• De auto mag voorzien zijn van een trekhaak, mits:
• Uiterste punt trekhaak horizontaal gezien niet voorbij uiteinde treeplank komt;
• Bovenzijde trekhaak maximaal 45 cm boven wegdek komt, in onbeladen toestand.
Binnenkant:
• Vrije hoogte in laadruim bedraagt minimaal 1,90 meter;
• Hoogte laadvloer tussen 530 mm en 720 mm boven wegdek;
• Lengte laadruim minimaal 3,70 meter;
• Vanuit bestuurdersstoel zicht op volledige dagmaat achterzijde auto;
• De bestuurderspositie is zodanig afgeschermd dat bij een noodstop de chauffeur niet door vallende pakketten
geraakt kan worden.
• Het laadruim is voorzien van minimaal 6,0 strekkende meter schapruimte. Indien het laadruim ≥3,9 meter is, dient
minimaal 8,0 strekkende meter schapruimte voorzien te zijn. Hierbij dient rekening gehouden te worden met de
volgende vereisten:
• Aan één van de twee lange zijden van het laadruim dient de achterste 80 cm gemeten vanaf het uiterste
punt van de bumper vrij te zijn van schappen. (Dit vanwege manoeuvreren met grotere pakketten);
• Aan de andere zijde is de achterste 40 cm gemeten vanaf de uiterste punt van de bumper vrij van
schappen;
• De schappen zijn minimaal 40 cm diep en zijn op-/neerklapbaar of verwijderbaar;
• Het laadruim is voorzien van voldoende verlichting om in een donkere omgeving in het gehele laadruim
het adreslabel van een pakket te kunnen lezen.
Overig:
• Draaicirkel over bumper maximaal 17,0 meter;
• De auto moet minimaal voldoen aan de EURO-5 norm.

PostNL Pakketten België nv betaalt rechtstreeks aan de uitvoerder de eerste bestickering van een voertuig, en beperkt het betalen van de nabestickering tot maximaal 1x jaar. PostNL Pakketten België geeft zich rekenschap van het feit dat de Opdrachtnemer een eigen onderneming drijft. Het
staat de Opdrachtnemer te allen tijde vrij om op herkenbare wijze bestickering van haar onderneming op de voorportieren aan te brengen;
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