1.

uw nieuwe

bpack-factuur

ontdek de belangrijkste punten
		
van uw maandelijkse factuur

Er bestaan twee soorten bpack-facturen die op een meer of minder gedetailleerde wijze een overzicht
van uw zendingen geven:
• E
 en overzichtsfactuur die de informatie beknopter weergeeft.
• E
 en gedetailleerde factuur die alle informatie over de verzending van uw pakketten vermeldt.
De eerste pagina van uw factuur is een document met uw klantgegevens en een overzicht van uw
zendingen.

Uw wettelijke
en identificatiegegevens

1
2

De betaling van uw factuur

1
2

3

4

Uw facturatieadres.

6

Uw klantgegevens die nuttig zijn bij elk
contact met bpost Business. U vindt er onder
andere uw PRS-nummer. Dat is uw belangrijkste
identificatiemiddel. Houd het bij de hand bij elk
contact met Business Customer Care.

7

O
 nze contactgegevens voor al uw vragen over
uw factuur.

5

U
 w zendingen worden gegroepeerd per type
product. U vindt er een vermelding van de
gebruikte aantallen en het te betalen subtotaal
per type product. “Andere” verwijst naar het
bedrag te betalen voor de VAS en de opties.
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Praktische informatie voor de betaling van de
factuur, inclusief de betalingsmodaliteiten:
•B
 etaling via overschrijving: u kunt hiervoor
gebruik maken van het bijgevoegde overschrijvingsformulier.

H
 et factuurnummer en de datum van
facturatie.

Overzicht van de prestaties

H
 et totaalbedrag van de factuur. De uiterste
datum voor de betaling van de factuur staat
ook vermeld.

8
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•B
 etaling via domiciliëring: in plaats van een
overschrijvingsformulier staat op uw factuur
de vermelding “Betaling via domiciliëring”. Het
bedrag wordt automatisch van uw rekening
gedebiteerd op de vervaldag.

Varia
8

9

E
 en tabel met de BTW-tarieven die van
toepassing zijn op de verschillende producten
op uw factuur.
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E
 en vak met informatie over onze producten
en diensten of met praktische informatie over
uw contracten.

Meer informatie op

www.bpost.be/mijnfactuur
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2.

uw nieuwe

bpack-overzichtsfactuur

ontdek de belangrijkste punten
		
van uw maandelijkse factuur
Informatie van de gebruikte producten
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3
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U
 w zendingen worden gegroepeerd per dag en per type bpack-product met hetzelfde tarief (een
tarief komt meestal overeen met een gewichtscategorie). Gegroepeerde zendingen worden van elkaar
gescheiden door een lijn.
B
 ij elke groepering staan ook de gekozen opties en diensten voor die zendingen vermeld. Het aantal
van deze opties kan minder zijn dan het totale aantal pakketten of barcodes. Dit hangt af van uw
voorkeuren, zoals u die meedeelde bij uw bestelling. Elke optie wordt op een aparte lijn vermeld met
het aantal keren dat ze werd toegepast.
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D
 e prestatiedatum verwijst naar de eerste registratie van uw pakket in ons systeem door het scannen
van de barcode. Deze datum kan verschillen van uw afgiftedatum, afhankelijk van de gebruikte wijze
van afgifte (postkantoor, Masspost Center, Afhaling op aanvraag…).
A
 ccount ID: het nummer van uw bpack-contract bestaat uit 6 cijfers. Geef dit nummer door als u
bijkomende inlichtingen vraagt. Zo kunnen wij u snel identificeren. Dit nummer staat ook in de rechterbovenhoek van uw contract. Op uw factuur krijgt elke Account ID een afzonderlijk subtotaal.
Identificatie van het kostcenter via e-Shipper Pro.
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U wilt overschakelen van een gedetailleerde
factuur naar een overzichtsfactuur? Bel dan
onze facturatiedienst op 02 276 22 48.
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• W
 anneer het gefactureerde bedrag
kleiner is dan € 25 zullen er administratieve
kosten aangerekend worden.
• V
 oor internationale zendingen wordt een
meerkost (Fuel Tax) aangerekend volgens
de geldende brandstofprijzen.
U kunt die bedragen raadplegen op
www.bpost.be/bpack.

Meer informatie op

www.bpost.be/mijnfactuur

3.

uw nieuwe

gedetailleerde bpack-factuur

ontdek de belangrijkste punten
		
van uw maandelijkse factuur
Informatie van de gebruikte producten

2

D
 e gegevens over uw zendingen worden per barcode vermeld. Ieder nummer van een barcode wordt
gekoppeld aan de naam van het gebruikte bpack-product, het gewicht van uw zending en eventueel
de naam en het adres van de bestemmeling. De opties of diensten die u hebt gekozen, worden onder
de betreffende zending vermeld. Deze gegevens (pakketten en opties of diensten) worden voor iedere
barcode verrekend tot een subtotaal.

1
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D
 e prestatiedatum verwijst naar de eerste registratie van uw pakket in ons systeem door het
scannen van de barcode. Deze datum kan verschillen van uw afgiftedatum, afhankelijk van de wijze van
afgifte (postkantoor, Masspost Center, Afhaling op aanvraag…).
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U wilt overschakelen van een gedetailleerde
factuur naar een overzichtsfactuur? Bel dan
onze facturatiedienst op 02 276 22 48.

Meer informatie op

www.bpost.be/mijnfactuur

