
Wat is Laposta? 

 
Laposta is een nieuwsbriefprogramma waarmee u eenvoudig en snel professionele 
nieuwsbrieven in uw eigen huisstijl kunt opmaken en in groten getale versturen. Uw 
nieuwsbrief kunt u personaliseren en voorzien van uw logo en huisstijl, links etc.. 

➢ Lees hier meer over de functionaliteiten van Laposta 
https://laposta.nl/functies/overzicht.81.html  

➢ Lees hier meer over de tarieven: https://laposta.nl/tarieven/gratis-gebruik.96.html  
 
In Laposta kunt u uw relaties (geïnteresseerde leden) eenvoudig beheren. De resultaten van 
uw campagnes zijn vervat in fraaie statistieken. Sommige zijn zelfs uniek: met Laposta kunt u 
niet alleen zien of uw nieuwsbrieven zijn geopend, maar ook of ze zijn gelezen. Alle 
bezoeken van uw nieuwsbriefrelaties aan uw website kunt u tot in detail bekijken. Direct na 
verzending van een campagne ziet u uw resultaten LIVE ‘binnen druppelen’. 
 
Wat heb ik nodig om Laposta te kunnen gebruiken? 
 
Eigenlijk niets. Toegang tot internet is voldoende om Laposta te kunnen gebruiken. Voor 
Laposta hoeft u dus niets bijzonders aan te schaffen: geen speciale software of hardware, 
geen extra diensten als hosting. Ook worden uw servers niet extra belast; Laposta draait op 
eigen Laposta-servers die door Laposta worden onderhouden. 
 
Het enige wat u hoeft te doen, is een gratis account aanvragen. De eerste keer krijgt u 
precies uitgelegd hoe u direct met Laposta aan de slag kunt gaan. 
 
Hoe vraag ik een gratis account aan? 
 
Via de website https://laposta.nl/ kunt u heel eenvoudig  een gratis account aanvragen. Na 
uw aanvraag ontvangt u van Laposta binnen een paar minuten een mail met uw 
inloggegevens. Daarna kunt u direct aan de slag. 
 
Zitten er beperkingen aan het gratis account? 
 
Aan het gebruik van een gratis account stelt Laposta vijf voorwaarden:  
 
1. Met uw gratis account kunt u aan maximaal 2000 relaties nieuwsbrieven versturen. 
 
2. Met uw gratis account kunt u per maand maximaal 12.000 nieuwsbrieven versturen. 
 
3. Met uw gratis account wordt onderaan elke nieuwsbrief die u met het programma van 

Laposta verstuurt, het logo getoond en verschijnt de melding: 'Deze e-mail is verzonden 
met het nieuwsbriefprogramma Laposta'. 
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