Aanvraagformulier Verhuis- en Doorzenddienst
Bedrijven
Kleef hier het vignet met AC-nummer
Voorbehouden voor de loketbediende

TYPE CONTRACT

VEREISTE DOCUMENTEN
Bij afgifte van deze aanvraag moet u de
statuten en de originele identiteitskaart
van de aanvrager kunnen voorleggen.

Ik bevestig dat het contract voor een bedrijf/rechtspersoon aangevraagd wordt.

Het betreft een aanvraag tot:

Indien u handelt in naam van de wettelijke
vertegenwoordiger, dient u tevens een
volmacht en kopie van de identiteitskaart
van de wettelijke vertegenwoordiger voor
te leggen.

Kruis 1 vakje aan.

Definitieve verhuis/adreswijziging van bedrijf Per 3 maanden. Verlengbaar.
Administratieve adreswijziging bedrijf Per 3 maanden. Verlengbaar.
Tijdelijke doorzending Per week (van min. 2 weken tot max. 6 weken) of per 3 maanden.

Voor het aanvragen van
de Doorzending naar een postbus

Verlengbaar per 3 maanden.

Doorzending naar postbus Per 3 maanden. Verlengbaar.

U dient te beschikken over een gehuurde
postbus in het kantoor naar waar u uw
post wens door te sturen.

Tijdelijke bewaring Per week (van min. 1 week tot max. 6 weken) met uitzondering voor een
eindejaarsbewaring. Niet verlengbaar. Na bewaring worden brieven uitgereikt op het huidige adres.

UW CONTACTGEGEVENS
Het is verplicht om de taal en minstens 1 van volgende velden: telefoon, gsm of e-mail in te vullen.

Taal

N

F

Tel.

D

Gsm

E-mail
bpost Groep en andere bedrijven (publiek, commercieel of niet) mogen (na mogelijks transfer via een data leverancier) de gegevens doorgegeven in dit formulier
gebruiken om me hun organisatie evenals hun producten en diensten die aansluiten bij mijn profiel en interesses voor te stellen.

ADRESGEGEVENS
Huidige adres

Enkel postadres toegestaan, geen postbus gehuurd in postkantoor.

Adres
Nr.

Bus

Postcode

Nieuwe/tijdelijke adres

Plaats

Kies 1 mogelijkheid: postadres of gehuurde postbus. Niet in te vullen bij tijdelijke bewaring of eindejaarsbewaring.

Postadres
Adres
Nr.

Bus

Postcode

Plaats

Land

Gehuurde postbus

Niet mogelijk bij een (administratieve) verhuis.

Postbusnummer

Het aanvraagformulier moet voorgelegd worden op het postkantoor waar de postbus gehuurd wordt.

CONTRACTPERIODE
Gewenste startdatum
2 0

(DD/MM/JJJJ)

Startdatum is steeds een maandag, behalve voor eindejaarsbewaring.
Om uw dienst de eerstvolgende maandag te kunnen starten, moeten
wij uw betaling ten laatste de donderdag ervoor ontvangen.
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Gewenste duurtijd Kies 1 mogelijkheid: per maand, per week of einddatum.
Maanden
Weken
Tot

3

6

9

12

24

Doorzending: 2 tot 6 weken. Bewaring: 1 tot 6 weken.

2 0

(DD/MM/JJJJ) Enkel van toepassing voor eindejaarsbewaring.

23/10/2017 14:46

BEDRIJFSGEGEVENS
Naam bedrijf/organisatie

Juridische vorm

(NV, BVBA, …)

Btw-nummer
B E

-

-

Extra namen bedrijf/organisatie
ENKEL de briefwisseling waarop de naam van het bedrijf exact vermeld wordt, zal worden doorgestuurd. Noteer hieronder bijkomende bedrijfsnamen als uw bedrijf op meerdere
bedrijfsnamen brieven uitgereikt krijgt.
Het is niet toegestaan om:
• briefwisseling door te sturen van een onderdeel van de onderneming (vb. Marketing bpost)
• bedrijfsnamen van bedrijven met verschillende BTW-nummers in te geven op eenzelfde contract
• privénamen toe te voegen aan een bedrijfscontract (vb. namen van advocaten of dokters)

Extra naam 1
Extra naam 2
Extra naam 3
Extra naam 4
Extra naam 5

PERSOONSGEGEVENS AANVRAGER
Vul hieronder de gegevens van de aanvrager in. Dit betreft,de wettelijk vertegenwoordiger of de gevolmachtigde van het bedrijf.
De handtekening van de wettelijk vertegenwoordiger of de gevolmachtigde is verplicht.
Familienaam			

Handtekening

Voornaam
Geslacht
Identiteitskaart

M

V

Geboortedatum

Standaard Belg ID

Ander Belg ID

(DD/MM/JJJJ)

Ander land ID

Nr. van de identiteitskaart
Ik verklaar kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en het Charter voor de persoonlijke levenssfeer (zoals vermeld op dit formulier) en de inhoud
ervan te aanvaarden.

U dient uw identiteitskaart voor te leggen aan het loket, zodat uw identiteit kan worden gecontroleerd. Uw 'Verhuisgerelateerde Gegevens' die in dit formulier zijn vermeld, zullen door bpost (Muntcentrum, 1000 Brussel),
de verantwoordelijke voor de verwerking van deze gegevens, worden verwerkt om uw briefwisseling tijdens en na de duur van uw contract correct door te sturen, en om in geval van problemen contact met u op te nemen.
bpost kan uw Verhuisgerelateerde Gegevens doorgeven aan andere postexploitanten opdat zij dezelfde dienst kunnen aanbieden wanneer zij uw briefwisseling verwerken. Krachtens artikel 38 van het koninklijk besluit van
24 april 2014 zal bpost die gegevens ook doorgeven aan partners onder licentie en aan (openbare, commerciële of niet-commerciële) organisaties met het oog op de actualisering van hun klantenbestand. De groep bpost
kan uw Verhuisgerelateerde Gegevens eveneens voor dat doeleinde gebruiken.
Indien u bezwaar wenst aan te tekenen tegen het doorgeven van uw gegevens en tegen de actualisering van het klantenbestand van de groep bpost en de bovenvermelde derden, dan kunt u ons dat laten weten op het
moment van de aanvraag van het contract via het postkantoor of via het onlineformulier, en op elk ander moment door een gedateerde en ondertekende schriftelijke aanvraag, vergezeld van een bewijs van uw identiteit,
te verzenden naar het volgende adres: bpost, Postbus 5000, 1000 Brussel, of via de koppeling naar het onlineformulier in ons charter voor de persoonlijke levenssfeer: http://www.bpost.be/site/nl/privacy
Indien u daarvoor uw toestemming verleent, kunnen de gegevens die u via dit formulier verstrekt ook aan die derden worden doorgegeven, en door die derden en de groep bpost worden gebruikt om u commerciële
informatie te sturen over hun producten en diensten (eventueel na profilering). bpost behoudt zich het recht voor om een ongeadresseerde brief naar uw oude of nieuwe adres te sturen om andere consumenten over onze
diensten te informeren. U kunt via hetzelfde kanaal bezwaar aantekenen tegen dat gebruik van uw gegevens.
De gegevens die via dit formulier worden verstrekt, kunnen mogelijk worden geraadpleegd door onze leveranciers van IT-diensten, die in sommige gevallen mogelijk buiten de Europese Economische Ruimte zijn gevestigd.
In dat geval zijn zij verplicht zich te houden aan de maatregelen die zijn beschreven in de contractuele modelclausules van de Europese Commissie. Uw gegevens zullen door bpost enkel bewaard worden gedurende de
benodigde periode van verwerking waarna deze zullen gewist worden.
Onder bepaalde voorwaarden kunt u inzage krijgen in uw persoonsgegevens, kunt u ze indien nodig laten corrigeren, kunt u ze laten verwijderen, kunt u de verwerking van uw persoonsgegevens beperken of kunt u om de
overdracht van uw gegevens verzoeken, door een gedateerde en ondertekende schriftelijke aanvraag, vergezeld van een bewijs van uw identiteit, te verzenden naar het volgende adres: bpost, Postbus 5000, 1000 Brussel.
U kunt steeds de lijst opvragen van de bedrijven waarnaar uw gegevens zijn verzonden. Ten slotte kunt u bij de bevoegde instantie in België via https://www.privacycommission.be/nl een klacht neerleggen indien u op een
dergelijke aanvraag geen reactie krijgt.
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Charter voor de persoonlijke levenssfeer

Algemene voorwaarden
De Algemene voorwaarden ‘Doorzenddienst (Bedrijven en Particulieren) en Verhuisdienst (Bedrijven)’ zijn
op deze dienst van toepassing. Deze vindt u op www.bpost.be onder de rubriek ‘Algemene voorwaarden’.
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