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Uw MaxiResponse-factuur

Ontdek de belangrijkste punten van uw maandelijkse factuur
Deze factuur geeft elke maand een overzicht van alle MaxiResponse-zendingen die u werden teruggestuurd.
Ze is onderverdeeld in twee luiken:
1. een maandelijks overzicht van onze prestaties (eerste pagina’s van uw factuur),
2. één of meerdere bijlagen, gedetailleerd per afleveringsadres en per campagne.

Overzicht van onze prestaties
Uw wettelijke en identificatiegegevens
1
2
2

1

3
4

3
4
5

6
9

U
 w facturatieadres.
Het
adres van uw maatschappelijke zetel. Dit

kan verschillen van uw facturatieadres.
Uw
 btw-nummer.
U
 w identificatienummers:
• u
 w klantnummer: voor intern gebruik in
ons boekhoudsysteem,
• u
 w PRS-nummer (tussen haakjes), uw belangrijkste identificatiemiddel.
Hou dit bij de hand bij elk contact met ons
Service Centre (02 201 11 11).
Overzicht van onze prestaties
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O
 nze presentaties worden weergegeven volgens producttype en gewichtscategorie over
de periode van één maand.		
D
 e MaxiResponse ECOzendingen die niet beantwoorden aan de ECO-voorwaarden, op uw
factuur vermeld worden met de mededeling
‘MaxiResponse ECO – Niet-conform(*)’.
Alle informatie of nuttige tips voor de creatie
van uw MaxiResponse ECO-antwoordzendingenvindt u op www.bpost.be/maxiresponse.
De betaling van uw factuur

Hoe vereenvoudigt u de verwerking van uw facturen?
Pas het ontvangstadres van uw facturen aan (zie punt 1)
U wilt uw facturen op een ander adres ontvangen zonder dat
u uw contractueel facturatieadres op uw documenten moet
veranderen? Het volstaat hiervoor om uw aanvraag per e-mail
te verzenden aan service.centre@bpost.be. Zo kunt u, bijvoorbeeld, heel gemakkelijk al uw facturen centraliseren op een
adres van uw keuze.

7

B
 edrag en termijn
• Het totaalbedrag van uw factuur.
• Betalingstermijn: de uiterste datum voor
betaling staat onderaan uw factuur vermeld.
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M
 odaliteiten
• Betaling via overschrijving: u kunt hiervoor
gebruik maken van het bijgevoegde overschrijvingsformulier.
• Betaling via domiciliëring: in plaats van een
overschrijvingsformulier, staat op uw factuur
de vermelding ‘Betaling via domiciliëring’. Het
bedrag zal op de vervaldag automatisch van
uw rekening gehouden worden.
Varia
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In functie van het btw-regime dat van toepassing is, voegt bpost aan elke detailregel van uw
factuur een eigen btw-code toe. De verklarende legende hiervoor vindt u onderaan uw
factuur.
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Uw gedetailleerde bijlagen
Dankzij deze bijlagen krijgt u een gedetailleerd overzicht van uw antwoordzendingen per afleveringsadres en per campagne.

Afleveringsadres
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D
 it is het adres waarop de antwoordzendingen geleverd worden. Voor elk afleveringsadres creëren we een afzonderlijke bijlage.
E lk adres is gekoppeld aan een specifiek
uitreikingskantoor dat aangeduid is om uw
zendingen te behandelen.
Uw campagnes
V
 oor elk afleveringsadres vindt u een detail per
DA-campagnecode.
• De campagne wordt bepaald in uw MaxiResponse-contract. De naam van de campagne
die u aan ons meedeelt, verschijnt op uw factuur, zodat u gemakkelijk uw antwoordzendingen kunt identificeren.
• Voor elke campagne komt de DA-campagnecode overeen met een type antwoordzending (ECO of FLEX)en een bepaald afleveringsadres. Deze code staat vermeld op de
MaxiResponse-antwoordzendingen.
• De barcode: deze code wordt enkel vermeld
voor ECO-zendingen.
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H
 ier vindt u de details van uw ECO- of
FLEX-zendingen, de gewichtscategorie, de
gefactureerde hoeveelheden per dag en het
nummer van het borderel dat telkens bij uw
antwoordzendingen wordt gevoegd.
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P
 restatiedatum: de dag dat uw antwoordzendingen door bpost verwerkt werden.

Hoe vereenvoudigt u de verwerking van uw facturen?
Personaliseer uw referenties
Door uw facturen met uw referenties te personaliseren,
verbetert u het kostenbeheer en de interne verwerking van
uw facturen.
Zo kunt u de naam van uw campagnes personaliseren (zie punt
3), al vanaf de creatie of nadien. Het enige wat u hiervoor hoeft
te doen, is een e-mail sturen naar service.centre@bpost.be.

Meer informatie ?
Service Centre :

02 201 11 11

service.centre@bpost.be

www.bpost.be/mijnfactuur

