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uw factuur

Frankeermachine

Wilt u de verwerking van uw facturen vereenvoudigen?
Ontdek de verschillende hulpmiddelen die bpost u ter beschikking stelt voor een optimaal
beheer van uw facturen.
Via www.bpost.be/mijnfactuur kunt u:
• Een gedetailleerde uitleg over uw facturen volgens producttype nalezen;
• De inhoud van al uw facturen van bpost in Microsoft Excel®-formaat bekijken;
• Uw klantgegevens (naam en/of adres) laten aanpassen;
• Een kopie van uw factuur aanvragen;
• Een aanvraag indienen voor een herziening van uw factuur.

U vindt deze informatie ook op

www.bpost.be/frankeermachine
www.bpost.be/mijnfactuur
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De eenvoudigste manier om
zelf uw post te frankeren

Frankeermachine

ontdek de belangrijkste punten
van uw maandelijkse factuur

Deze maandelijkse factuur biedt u een overzicht van de herlaadbeurten voor uw
verschillende frankeermachines.
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Uw facturatieadres.
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Het adres van uw maatschappelijke zetel. Dit kan verschillen van uw facturatieadres.
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Uw btw-nummer.
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De betaling van uw factuur
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Uw wettelijke referenties en identificatiegegevens
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Uw identificatienummers:
• uw klantennummer: voor intern gebruik in ons boekhoudsysteem;
• uw PRS-nummer (tussen haakjes), uw belangrijkste identificatiemiddel.
Hou dit zeker bij de hand bij elk contact met ons Service Center (tel.: 02 201 11 11).

6
4

Bedrag en termijn:
Uw herlaadbeurten worden automatisch betaald via de rekening gekoppeld aan uw
machine. Daarom zal het te betalen saldo altijd nul bedragen.

5

De bedragen op de factuur verwijzen naar de herlaadbedragen van uw frankeermachines, niet naar eventuele bedragen gestort op de rekening gekoppeld aan
uw machines.
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Om uw klantgegevens aan te passen, vul het online formulier in op
www.bpost.be/mijnfactuur.

3

Overzicht van de herlaadbeurten
5

De herlaadbeurten worden onderverdeeld per frankeermachine. Voor iedere machine
wordt bovendien een subtotaal vermeld met het bijhorende identificatienummer
en adres.

Is het adres van uw machine veranderd? Geef ons dan het huidige adres door
via ons Service Center op 02 201 11 11 (elke werkdag tussen 8u30 en 17u30).
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Varia
7

Het factuurnummer.
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In functie van het btw-regime dat van toepassing is, voegt bpost aan elke
detailregel van uw factuur een btw-code toe voor intern gebruik. De verklarende
legende hiervan vindt u onderaan uw factuur.

U vindt deze informatie ook op

www.bpost.be/mijnfactuur

