
bpost, naamloze vennootschap van publiek recht | Muntcentrum, 1000 Brussel | T. +32 2 201 11 11 | 
Btw BE 0214.596.464, RPR Brussel | IBAN BE94 0000 0000 1414 | BIC BPOTBEB1 

 

 

 

 

Met een "Fancy PP" springen uw geadresseerde zendingen in het oog!  

 

Fancy PP is een gepersonaliseerd contractueel PB-frankeermerk waarop 

een logo, een foto, een tekening kan staan. 

 
Voordelen van Fancy PP 

Met Fancy PP valt u op!  Dankzij een frankeermerk met daarop uw logo of een andere afbeelding vestigt u de 

aandacht op uw zendingen, springen ze in het oog en worden de zendingen voor uw campagne vaker 

geopend. En dat allemaal gratis! 

 

Wat zijn de voorwaarden? 

Om van Fancy PP gebruik te kunnen maken moet u een contractueel PB-frankeermerk hebben. Daarmee 

bedoelen we een contract voor minstens één van de producten die gefrankeerd worden met een PB (direct 

mail, brieven, geadresseerde tijdschriften enz.). 

 

Hoe frankeert u met Fancy PP? 

Net als het contractuele PB-frankeermerk moet Fancy PP in de frankeerzone staan.  

 U drukt het rechtstreeks op de omslag  

 of op een etiket dat u op de omslag kleeft. 

 

Aan welke regels moet uw ontwerp voldoen? 

Of er nu iets op staat of niet, uw Fancy PP moet altijd voldoen aan de volgende regels: 

1. Op uw Fancy PP moeten de verplichte vermeldingen voor een contractuele PB staan: 

 BELGIQUE – BELGIE(N) 

 PP–PB 

 B – "uw PB-nummer". Telt uw PB 4 cijfers, dan raden wij u aan om er een 0 voor te zetten zodat 

uw zendingen efficiënt kunnen worden verwerkt (voorbeeld: B-01234) 

 bpost 

Het lettertype voor de verplichte vermeldingen moet minstens 2,4 mm (voor de hoofdletters) en 1,6 mm 

(voor de kleine letters) groot zijn. 

 

2. Uw Fancy PB mag in geen geval verward kunnen worden met een echte zegel noch een reproductie 

zijn van een nog bestaande zegel of een zegel die vroeger heeft bestaan. 

 Er mag geen postvermelding op staan of een vermelding die erop lijkt, zoals: 

o Geen nominale waarde, noch cijfers tussen 1 en 9 

o Geen vermelding PRIOR / NON PRIOR 

o Geen logo van bpost of MaxiResponse 

o Geen vermeldingen "aangetekend", "expres", "luchtpost" enz... 

 

 

Waarom eens 

niet uw logo als 

frankeermerk? 
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 Tandingen van het type "postzegel" (kantelen) mogen niet gebruikt worden; andere tandingen 

(zonder kantelen) wel.   

 

                  

          

Als er een afbeelding op staat die getand is (zonder kantelen) en de verplichte vermeldingen ernaast 

staan, dan moet de afbeelding een identificatie-element bevatten (naam van de afzender, het bedrijf, 

het product-/dienstengamma, het merk,  de campagne enz). 

     
  

3. Bevat je Fancy PP een afbeelding, 

 dan moet u daarvoor de gebruiksrechten hebben. 

 De afbeelding mag: 
 geen leugenachtige of misleidende elementen bevatten; 

 geen elementen bevatten die kwetsend, beledigend of immoreel zijn, die strijdig zijn met 

de openbare orde of de goede zeden en / of die schade zouden kunnen berokkenen aan 

derden; 

 geen elementen bevatten met een religieuze, politieke, filosofische of etnische strekking; 

 geen naakte of halfnaakte lichamen tonen;  

 geen element bevatten dat een beroemdheid of een bekende persoon afbeeldt;  

 geen betrekking hebben op geweld, drugs, wapens of elke andere illegale activiteit;  

 geen elementen bevatten die afbreuk kunnen doen aan de integriteit van bpost; 

 niet in strijd zijn met de van toepassing zijnde wettelijke of reglementaire bepalingen; 

 en geen inbreuk vormen op de intellectuele eigendomsrechten van derden. 

 
 
 
 

 Om er zeker van te zijn dat uw Fancy PP-frankeermerk aan de voorwaarden voldoet, kan u het vooraf laten 

valideren via het onlineformulier op www.bpost.be/specimenvalidatie  

 ! 

http://www.bpost.be/specimenvalidatie

