
              HOE EN WAAR PLAK JE EEN POSTZEGEL

                               LINKS OF RECHTS ?

Al jaren kom je de vraag tegen: Moeten we de postzegel (s) nu rechts of links plakken ?.

De verschillende meningen hierover zijn zeer verschillend.

Zo zullen er velen zijn die als commentaar geven " het maakt ons niets uit " of " ik heb van vele gevallen

wel diverse voorbeelden ".

Ooit heb ik eens gehoord " ik heb de postzegel aan de achterkant geplak, en toch is hij aangekomen ".

Kortom, je zou dus denken dat alles Mag. Toegegeven het is moeilijk op schrift te vinden of er ook regels

zijn voor het plakken van postzegels. 

Vroeger ging men ervan uit dat de kijkrichting van de beeltenis van de postzegel naar het adres moest wijzen.

De postzegel kon dan linksboven of linksonder worden geplakt. Vooral bij de eeste emmissies van

Nederland was dit het geval. Men ging ervan uit dat als de beeltenis de andere kant op keek, dit een teken

van minachting naar de geadresserder was.

         POSTZEGELS LINKSBOVEN       POSTZEGEL LINKSBOVEN

          POSTZEGEL LINKSONDER       POSTZEGEL RECHTSBOVEN

Men denkt overigens dat de kijkrichtingvan de koning ( koningin ) op de postzegels wordt bepaald door hoe

deze is afgebeeld  op de toen gangbare ( zilveren ) munten.

TOCH ZIJN ER WEL RICHTLIJNEN.

Deze zijn te vinden in de Algemene voorwaarden voor de universele Postdienst versie 2011.

Daarin staat het volgende artikel:



Frankering

Poststukken kunnen worden bezorgt indien de tarieven daarop volledig zijn verandwoord door Postzegels 

of door Koninklijke TNT Post uitgegeven Pakketzegels.  In het laatste geval mogen Poststukken alleen

door afgifte op Postvestigingen ter verzending worden aangeboden. Poststukken kunnen ook ter

frankeering op een Postvestiging worden aangeboden.

Als voldoende gefrankeerd worden beschouwd Poststukken die ten minste voorzien zijn van het op grond

van de tarievenkaart ( laatste versie ) van de Koninklijke TNT Post verschuldigde bedrag aan ongebruikte

geldige Postzegels of Pakketzegels.

De frankering met Postzegels dient te worden aangebacht in de reachter bovenhoek van de adreszijde

van het Poststuk. Indien Poststukken niet voldoen aan de vereisten van frankering is Koninklijke TNT Post

o.a gerechtigd maatregelen te nemen zoals vermeld in de algemene voorwaarden.

Ongebruikte, geldige, door de Koninklijke TNT Post uitgegeven Postzegels worden niet teruggenomen.

Opmerking. Bij het vaststellen van dit artikel in januari 2011 was de officiele naam Koninklijke TNT Post.

Moderne sorteer en afstempelmachiene

En als je dit dan niet doet?

Dit staat niet zo duidelijk vermeld, maar dan gebeurt er in de praktijk zo ongeveer het volgende.

De stempel en sorteermachines bij de Post zijn ingesteld op het zoeken van de postzegel (s ) in de rechter

bovenhoek van het Poststuk. Wordt daar niets gevonden, dan wordt het Poststuk automatisch uit het

sorteerproces verwijderd. Het komt dan in de bak voor " handmatige controle " waar het verder wordt verwerkt.

Met andere woorden er moeten mensen aan te pas komen. En die mensen hebben het ontzetend druk, zij

hebben ook koffiepauzes, plaspauzes en slaappauzes. Het kan wel een dagje langer duren voordat is

vastgesteld of het Poststuk juist is gefrankeerd, maar dat de Postzegel ( s ) niet op de juiste plaats zit.

Na eventuele handafstempeling en als alles in orde is gaat het Poststuk alsnog in het sorteerproces.

Meestal zorgt dit voor enige vertraging en kan het Poststuk op een later ( dag ) tijdstip worden bezorgd.
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