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Montagehandleiding Postpoint brievenbussen en pakketbrievenbussen  
Montagehoogte 
De ideale inwerphoogte voor post is ca. 1100mm vanaf de grond. Dit geldt voor de hoogte van de briefklep. 

Houd hier rekening mee met de plaatsing van de brievenbus. Voor pakketbrievenbussen is er momenteel 

nog geen norm van kracht. 

 

Montage op de wand 
Bij montage van een wandbrievenbus drukt u de brievenbus tegen de wand en tekent u de montagegaten af 

op de achterwand. Boor gaten D=6mm ongeveer 60mm diep in de muur en gebruik de bijgeleverde pluggen 

en schroeven om de brievenbus op te hangen. 

Wanneer de wand niet vlak of recht is kan de brievenbusromp onder spanning komen te staan en de 

brievenbusdeur gaan aanlopen. Zorg dan dat de kast spanningvrij hangt.  

 

Montage vrijstaande brievenbus of pakketbrievenbus 
Het bijgeleverde frame is 1300mm hoog en is gemaakt om de brievenbus op de ideale hoogte te plaatsen. 

Het verzinkte grondanker dient volledig in de grond te worden gegraven en te worden ingestort in een 

betonnen poer. Wilt u geen beton storten dan heeft Postpoint een verzinkt stalen grondplaat bestelbaar die 

op een diepte van 25cm ingegraven dient te worden. 

 

Onderhoud 
Brievenbussen en pakketbrievenbussen van Postpoint zijn onderhoudsvrij en zijn ontworpen om jarenlang 

probleemloos te functioneren. Om de brievenbus mooi te houden dient deze regelmatig schoongemaakt te 

worden met een vochtige doek. Wel is het van belang mechanische beschadigingen van de coating zo snel 

mogelijk na signaleren te sealen met een blanke lak of met een autolakstift op kleur. 

Roestvrijstalen oppervlaktes dienen minimaal 4x per jaar schoongemaakt te worden om aanhechting van 

verontreinigingen te voorkomen. Ook hierbij alleen een doekje met water en eventueel groene zeep 

gebruiken. Voor hardnekkige vervuiling zijn er RVS-cleaners of RVS- polish op de markt. Gebruik deze met 

beleid en poets altijd in de lengterichting van de slijping. 

 

Garantie 
Brievenbussen en pakketbrievenbussen van Postpoint zijn gegarandeerd voor 3 jaar. Deze garantie geldt 

voor eventuele productiefouten en aantoonbare transportschade. Mechanische beschadigingen en 

gebruiksschade vallen buiten de garantie.  

Bij transportschade dient deze direct bij de chauffeur en per mail bij Postpoint te worden gemeld. Hierbij 

dient een duidelijke foto van de beschadigde verpakking of product de oorzaak aan te tonen.  

Voor aanspraak op de garantie dient de brievenbus of pakketbrievenbus op de juiste wijze te zijn geplaatst 

en, bij corrosieaanspraken, regelmatig en correct te zijn onderhouden. Uitgebreide onderhoudsinstructies 

zijn te downloaden van de website www.post-point.nl 

 

Pakketbrievenbus 
De pakketbrievenbus is voorzien van een “slamslot”. Voor het afsluiten is dan ook geen sleutel nodig maar 

kan de deur worden vergrendeld door deze dicht te drukken. De deur zet u op de kierstand door deze niet 

helemaal dicht te drukken maar zover dat het slot in de inkeping valt. Dan is de deur nog te openen zonder 

sleutel en kan de bezorger zijn pakketje plaatsen. Een pakketbrievenbus dient vrij bereikbaar te zijn voor de 

bezorger. Om de bezorger te instrueren is er een sticker meegeleverd. Hierop staat een eenvoudige 

gebruikersinstructie. Het betreft een verwijderbare vinylsticker die na de introductieperiode weer van de bus 

kan worden verwijderd.  
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