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Informatie over post en pakketjes van en naar Tsjechië. 

Algemene informatie en tips 

Als dienstverlener voor ondernemers en particulieren met belangen in Tsjechië, willen 
wij u graag bijstaan en helpen bij de (bureaucratische) hobbels, die u tegen kunt 
komen. 
 
Een van de punten betreft het ontvangen en versturen van post van en naar Tsjechië. 
Internationaal verzenden verloopt helaas niet altijd vlekkeloos, zelfs niet tussen twee 
EU-lidstaten. 
 
Opvallende zaken die wij vaak tegenkomen: 

• Post vanuit Nederland naar Tsjechië: ca. 5 werkdagen (1 week dus) 
• Post vanuit Tsjechië naar Nederland: ca. 4-5 werkdagen, steeds vaker 

vertraging!! 
• Kosten aantekenen naar Tsjechië PostNL: €13,95, vergelijk DeutschePost 
• Kosten aantekenen naar CZ, DeutschePost: v.a. €3,40 (!) 
• Post vanuit Duitsland naar Tsjechië: ca. 2-3 werkdagen 

Zoals u ziet is verzending vanuit Duitsland veel sneller en goedkoper, en track&trace 
is mogelijk. Als u kans ziet om uw stukken vanuit Duitsland te verzenden, dan raden 
we u dit aan.  

Track and trace bij post van en naar Tsjechië 

Via de site van PostNL is het helaas niet mogelijk een aangetekend stuk of pakket te 
traceren tot aan de ontvanger in Tsjechië. Dit terwijl PostNL, zoals u hieronder kunt 
lezen sinds 2011 al gestopt is met de dienst "handtekening retour", omdat PostNL 
aangeeft dat deze dienst is vervangen door elektronische "track & trace". Deze 
paradox is op zijn minst "opmerkelijk", en kan ook tot problemen leiden bij juridische 
procedures en zaken, waarbij een "bewijs van ontvangst" gevraagd wordt. 
 
Als u ons het track&trace nummer van uw zending doorgeeft kunnen wij vaak wel 
achterhalen wat de status van uw zending in Tsjechië is. (Gratis dienst.)  
 
Andersom komt het steeds vaker voor, dat pakketjes of bestellingen vanuit Tsjechië 
door PostNL zeer laat bezorgd worden (twee weken is helaas geen uitzondering). Dit 
zou nog niet zo erg zijn, als via track&trace tenminste te zien zou zijn, waar het 
pakketje zich bevindt, en wat de verwachte levertijd/vertraging is. PostNL kampt de 
laatste tijd met een ernstig personeelstekort, en vraagt zelfs managers van de 
(hoofd)kantoren om mee te bezorgen.  
 
Als u ons het track&trace nummer van uw zending doorgeeft kunnen wij soms wel 
achterhalen wat de status van uw zending vanuit Tsjechië is. (Gratis dienst.) 
 
 
--- Leest u verder op pagina 2. --- 
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Aangetekende post ontvangen uit Tsjechië - het AR-formulier 

Veel buitenlandse postbedrijven, zoals Ceska Posta maken nog gebruik van de 
dienst "handtekening retour", in het internationale postverkeer wordt hiervoor gebruik 
gemaakt van een roze AR-formulier (AR staat hier voor "Avis de Reception"). 
Het is belangrijk, dat als u aangetekende stukken uit Tsjechië ontvangt, u erop let, dat 
dit roze formulier wordt ingevuld en ook daadwerkelijk terug gaat naar de verzender. 
Dit wordt door Nederlandse post-medewerkers helaas nogal eens vergeten, omdat 
PostNL deze dienst in Nederland sinds 2011 niet meer aanbiedt. 
 
Wij kennen gevallen, waar het niet correct afhandelen van dit proces heeft geleid tot 
maandenlange vertraging in bijvoorbeeld de inschrijving van een woningverkoop in 
het Tsjechische kadaster. 
 

Diensten geleverd door het Tsjechische postkantoor 

Naast het verzenden van poststukken kunt u bij een Tsjechisch postkantoor nog veel 
meer zaken regelen, zoals: 

• Legalisatie van uw handtekening op diverse documenten. 
• Bij de CzechPoint balie kunt u uittreksels uit het kadaster, handelsregister, 

beroepsregister etc. verkrijgen. Ook de inloggegevens voor de datapostbus 
van uw SRO zijn er op te halen. 

• Wegenvignet voor de Tsjechische snelwegen 
• De speciale zegels die nodig zijn voor het voldoen van de leges bij 

handelsregister en kadaster. 

 
 
Ook bij specifieke vragen, die betrekking hebben op uw eigen situatie neemt u 
contact op via info@hartmanova.eu of op tel.nr. 06 - 28121420 
 

 

Hartmanova.eu 

Mail   info@hartmanova.eu 

Web    www.hartmanova.eu/       

of volg ons op: 

 

Linkedin: linkedin.com/company/hartmanova.eu-legal-advice 

Twitter: twitter.com/tsjechischrecht 

Facebook: facebook.com/tsjechischerepubliek/ 
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