
 

*ALLE VERMELDE PRIJZEN ZIJN EXCLUSIEF BTW 

 
 

 

 

Met de huis-aan-huis bedeling haal je maximaal rendement uit je 

reclamedrukwerk, nieuwsbrieven, promotiecampagne, enz… en ben je 

zeker van een emissievrije bedeling. Wij voeren elke opdracht afzonderlijk 

uit zodat alleen jouw drukwerk op de mat belandt en jouw attentiewaarde 

het hoogst is.  

De prijzen zijn afhankelijk van het gewicht, de hoeveelheid en het te bedelen gebeid(en). 

 

 

 

Het drukwerk voldoet aan de volgende voorwaarden: 

• Minimumafmeting drukwerk = C6 

• Maximumafmeting drukwerk = C4.  

• Maximumdikte = 1cm 

• Maximumgewicht = 250gr. 

• Plooibaar 

• Stapelbaar 

 

TARIEVEN HUIS-AAN-HUIS BEDELING 9800 

GEWICHT 

 

TOT 2500st. TOT 5000st. TOT 7500st TOT 10000st. +10000st. 

BEDELING D+5 D+5 D+5 D+5 D+5 

0gr. – 25gr. € 0.25 € 0.23 € 0.21 € 0.19 € 0.17 

26gr. – 50gr. € 0.27 € 0.25 € 0.23 € 0.21 € 0.19 

51gr. – 75gr.  € 0.29 € 0.27 € 0.25 € 0.23 € 0.21 

76gr. – 100gr. € 0.31 € 0.29 € 0.27 € 0.25 € 0.23 

101gr. – 125gr. € 0.33 € 0.31 € 0.29 € 0.27 € 0.25 

126gr. – 150gr. € 0.35 € 0.33 € 0.31 € 0.29 € 0.27 

151gr. – 200gr. € 0.39 € 0.37 € 0.35 € 0.33 € 0.31 

201gr. – 250gr.  € 0.43 € 0.41 € 0.39 € 0.37 € 0.35 

D+4 + € 0.01 

D+3 + € 0.02 

D+2 + € 0.03 

D+1 + € 0.04 

POSTCODE 

9850 
+ € 0.02 

POSTCODE 

9870 
+ € 0.02 

POSTCODE 
8790 

2024 

POSTCODE 

9880 
2024 

Indienen aangifte belastingen verspreiden “niet geadresseerd drukwerk” 

€ 15.00 + belastingen 
*Opgegeven prijzen zijn per stuk.  

HUIS-AAN-HUIS BEDELING 

Ë 

Bij terugkerende bedeling van Uw drukwerk, neem contact met ons op    

www.viavelo.be - 0032 (0)4118 808  

 

PRIJZEN GELDIG TOT EIND 2023 

http://www.viavelo.be/


 

*ALLE VERMELDE PRIJZEN ZIJN EXCLUSIEF BTW 

 
 

OPGELET: Wanneer er op de brievenbus een sticker kleeft waar op staat “geen 

reclamedrukwerk” of “enkel geadresseerd drukwerk” zullen onze fietskoeriers jullie drukwerk 

niet bussen. Dit uit respect voor de ontvanger als voor de opdrachtgever. 

 

OPGELET: In Deinze ben je verplicht belastingen te betalen, bij het verspreiden van niet 

geadresseerd drukwerk. De aangifte kan je online doen via de website van de Stad Deinze. 

https://www.deinze.be/eloket/formulier/119/aangifte-belasting-op-verspreiding-niet-

geadresseerd-drukwerk  

Indien je dit wenst kunnen wij dit voor U regelen. De kosten die daar aan verbonden zijn zullen 

extra op de factuur komen te staan. 

  

• De heffing bedraagt minimaal € 25.00 per bedeling. 

• Vermindering op heffing van drukwerk met PEFC-label of op FSC-gecertificeerd papier 

en met biologisch afbreekbare inkt. 

 

 

 

 

https://www.deinze.be/eloket/formulier/119/aangifte-belasting-op-verspreiding-niet-geadresseerd-drukwerk
https://www.deinze.be/eloket/formulier/119/aangifte-belasting-op-verspreiding-niet-geadresseerd-drukwerk

