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K ranten bezorgen
Er zijn een aantal belangrijke dingen, waar
je, als je begint met bezorgen, goed op moet
letten. Als je dit doet, is het bezorgen van
kranten niet moeilijk en blijft het leuk - voor
jezelf, en voor de lezer.

Bezorgbon
Als de kranten bij je thuis worden afgeleverd, of je ze ophaalt bij het depot, zit er een
bezorgbon bij. Op deze bon staan voor jou de
volgende belangrijke gegevens vermeld:
• De datum waarop je gaat bezorgen
• De eventuele folder(s) die je gaat bezorgen
• De vergoeding die je krijgt van de afgelopen
week
• Eventuele opmerkingen
• Eventuele bezorgklachten
Je bezorgt de kranten op de dag dat ze bij je
worden afgeleverd of je ze ophaalt. Wekelijks
bezorg je op een vaste dag de krant.
Als de krant door storing in de drukkerij later
wordt afgeleverd, mag je ze bij hoge uitzondering de volgende dag bezorgen.
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Stratenlijst

Stickers

Op de stratenlijst staan de adressen vermeld
waar je de krant bezorgt. Let hierbij goed op
eventuele opmerkingen! In principe bezorg je
alle adressen die vermeld staan op je stratenlijst. Ook bij winkels en bedrijven.

Er zijn mensen, die geen Weekkranten of
ongeadresseerd reclamedrukwerk willen
ontvangen. Dit maken zij kenbaar door een
milieusticker op de brievenbus te plakken.

Stop het drukwerk helemaal in de bus. Als
er geen brievenbus is, geef het dan binnen
af. Leg dus nooit drukwerk in portieken,
trappenhuizen of voor de deur (denk aan
brandgevaar!).

NEE

Géén
ongeadresseerd
reclamedrukwerk

NEE

De meest voorkomende stickers zijn:
• NEE / JA - sticker
Hier bezorg je wél een krant, maar geen folder
of bijlage.
• NEE / NEE - sticker
Hier moet je niets bezorgen.

JA

Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt,
ook als je goed je best doet. Een volgende keer
probeer je het dan natuurlijk beter te doen.
Lees dus de klachten goed door en verbeter
jezelf!

Stoppen met bezorgen?
Als je wilt stoppen met bezorgen, dan moet
je dit tenminste een maand van tevoren
doorgeven. Wij hebben dan genoeg tijd, om een
andere bezorger voor jouw wijk te zoeken.
Als je stopt met bezorgen, lever je ook de fietstas of schoudertas weer in.

Wél
Huis aan Huis
bladen

rd
Géén ongeadresseek,
er
kw
medru
reclaKlachten
s bladen
géén Huis aan Hui

Wanneer iemand geen krant heeft gekregen en
dit bij ons meldt, komt deze klacht automatisch op je bezorgbon. Bij de eerstvolgende
verspreiding worden deze adressen extra
gecontroleerd.

NEE

Ken jij iemand die bezorger
wil worden? Wij horen dit
graag van je!

www.krantjecontantje.nl
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De bezorgvergoeding
Hoeveel geld je verdient, hangt af van het aantal
adressen dat je moet bezorgen. Hoe meer kranten je moet bezorgen, hoe meer je verdient.

Betaling
Op je bezorgovereenkomst staat, hoeveel je
verdient met je bezorgwijk. Eenmaal per maand
maken we de vergoeding over naar je bank- of
girorekening. Je kunt het uitbetaalde bedrag controleren met de bezorgbonnen die je wekelijks bij
het afleveren van de krant ontvangt.
We betalen altijd achteraf, binnen 10
werkdagen na afloop van de maand.

Foldervergoeding
Regelmatig worden folders en bijlagen samen
met de kranten afgeleverd. Deze moeten in
de kranten worden gestoken. Daarna kun je ze
als één pakket bezorgen. Uiteraard ontvang je
hiervoor een extra vergoeding. Hoeveel dat is
staat op je overeenkomst.
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Fietstas / schoudertas
Om de kranten goed op de fiets mee te kunnen
nemen, krijg je een fietstas in bruikleen. Op
aanvraag kun je een schoudertas krijgen. Wees
er zuinig op en gebruik de tas alleen voor je
bezorgwerk. Als je stopt met bezorgen, dien je
de tas(sen) weer in te leveren.

g
Van je vergoedin
kun je een hoop
en!
leuke dingen kop

Wetten en regels
Natuurlijk doe jij netjes je werk. Maar ook als
je netjes je werk doet, zijn er een paar zaken
die je in de gaten moet houden.

Legitimatiebewijs
Je moet in het bezit zijn van een geldig
legitimatiebewijs. Dit kan een paspoort of een
identiteitskaart zijn. Wij hebben een kopie van
dit document nodig, anders kunnen we je niet
uitbetalen.

Ziekte / afwezigheid
Bij ziekte of vakantie zorg je zelf voor een
vervanger. Is dit voor langer dan een week?
Dan vragen wij je de gegevens van je vervanger
(min. 13 jaar en in het bezit van een geldig
legitimatiebewijs) aan ons door te geven. Als
je de kranten op een depot ophaalt dan kun je
het daar doorgeven, krijg je de kranten thuis
afgeleverd dan kun je je afwezigheid doorbellen
via telefoonnummer 088-0131940.

Verzekering
Soms kan het gebeuren, dat je tijdens het
bezorgen per ongeluk schade veroorzaakt bij
anderen. Als er iets gebeurt is je eigen aansprakelijkheidsverzekering (WA) dus van toepassing.

Kranten dumpen
Sommige bezorgers vinden het nodig om hun
kranten gewoon ergens te dumpen. Realiseer
je dat dumpingen altijd bij ons worden gemeld.
Met bezorgers die kranten dumpen beëindigen
we direct de overeenkomst. Natuurlijk doen we
ook aangifte bij de milieupolitie en de boetes
zijn voor rekening van de bezorger.

www.krantjecontantje.nl
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Contact

Persgroep Distributie
Hengelosestraat 585
7521 AG in Enschede
Telefoonnummer:
088-0131940
E-mail:
distributie-weekkrant@persgroep.nl

Meer informatie vind je op www.krantjecontantje.nl

Veel succes met
je bezorgwerk!
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