
Geschatte hoeveelheid  
nationale zendingen

Geschatte hoeveelheid
internationale zendingen

bpack-pakketten

Borderel Pakketten (bpack)

Naam klant :

Contractnummer1 :

Btw-nummer :

1  Uw contractnummer vindt u terug in uw bpack-contract en in de streepjescode van uw pakketten.
2  Tenzij contractueel andere bepalingen voorzien zijn.

Zorg ervoor dat uw bpack World Express-zendingen gescheiden zijn van om het even welke andere zending. De bpack World Express-zendingen moeten in Zone A 
gesorteerd worden.

De ondergetekende verklaart de volgende voorwaarden te aanvaarden:
•  Voor de nationale en internationale zendingen, de Algemene voorwaarden van bpost nv van publiek recht en de Algemene voorwaarden voor pakketten van 

bpost nv van publiek recht, Muntcentrum, 1000 Brussel, BTW BE 0214.596.464, RPR Brussel, rekening 679-0000013-13. PCR IBAN BE08 6790 0000 1313.
•  De informatie over de afgifte die op dit borderel staat, is indicatief. Enkel de gegevens die via de scan van de streepjescode van uw pakketten worden ingevoerd, 

dienen als bewijs tussen de partijen. De factuur van de afgever vermeldt het aantal gescande zendingen per dag en per type zending.

Gelieve de onderstaande sorteerinstructies te respecteren voor uw afgiften in de MassPost (Hyper)Centra2

Telefoon :

E-mail verantwoordelijke afgifte :

Adres :

Afgifte door klant : In geval van afgifte voor rekening van een derde :

De te factureren klant :

Naam :

Contractnummer1 :

Btw-nummer :

Naam afgever :

E-mail verantwoordelijke afgifte :

Adres :

Adres :

Vragen ? Neem contact op met ons Service Centre : 02 201 11 11 of service.centre@bpost.be

Handtekening van de afgever :/ /Afgiftedatum :

Versie 1 geldig vanaf 01/01/2013 - V.U.: customer.operations@bpost.be

Gegevens klant

bpack-pakketten

Sorteringswijze van uw pakketten

 Zone A  Zone C Internationale Zone

Postcodes van 2000 tot 3999 Postcodes van 1000 tot 1999
bpack World Business

(barcode “CD”) bpack World Express*
(barcode “EE”)

Postcodes van 8000 tot 9999 Postcodes van 4000 tot 7999
bpack Europe Business

(barcode “3299”)

* Uw zendingen bpack World Express moeten afzonderlijk van alle andere zendingen afgegeven worden.
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