
hoe ontvangt u uw  
     aangetekende        
        zendingen?



Waar de verschillende formules  
te gebruiken?

  bij u thuis, via de postbode 

  in een postkantoor            

  in een PostPunt

Voor meer informatie  

    Surf naar  

 www.bpost.be/postvolmacht

    Of bel onze klantendienst op   
02 201 11 11
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Wist u dat...

Om de veiligheid van een aangetekende zending te 
verzekeren, moet bpost bepaalde wettelijke regels 
volgen:

•   Een aangetekende zending geadresseerd aan een 
particulier mag pas aan de bestemmeling of zijn 
volmachthebber worden uitgereikt na controle 
van zijn identiteit

•   Een aangetekende zending geadresseerd aan een 
organisatie moet worden uitgereikt aan een van 
haar wettelijke vertegenwoordigers of aan een 
volmachthebber

Het voorleggen van een volmacht is verplicht voor 
de uitreiking van een aangetekende zending aan een 
volmachthebber

bpost heeft verschil-
lende oplossingen 
ontwikkeld om het 
ontvangen van aange-
tekende zendingen te 
vereenvoudigen.

verschillende 
formules

Een aangetekende zending wordt vaak gebruikt 
voor het versturen van vertrouwelijke of gevoelige 
documenten, wanneer de afzender een verzendings-
bewijs wil of wanneer de wet het voorschrijft. 



U bent een organisatie? (bedrijf, publieke entiteit, vereniging ...)
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Postvolmachtkaart
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BARCODE

NAAM, voornaam van de volmachthouder (optioneel – zie voorzijde)

5 4 1 2 8 8 5 0 7 1 7 8 8

Wenst u de aangetekende zendingen van 
uw organisatie zelf te ontvangen  
als wettelijke vertegenwoordiger?

Kies voor de gratis volmacht via de  
Kruispuntbank van Ondernemingen.

U kan gratis een bewijs van  
vertegenwoordiging downloaden.

Waar te gebruiken*?  

Kies voor de postvolmachtkaart. 

Waar te gebruiken*?  

Ga met uw identiteitskaart en de statuten van uw 
organisatie naar een postkantoor of PostPunt om uw 
zending op te halen. 

Waar te gebruiken*?  

of

of

Geeft u liever een volmacht aan een of 
meerdere personen om de aangetekende 
zendingen van uw organisatie te  
ontvangen?  

Kies voor de gratis volmacht via de  
Kruispuntbank van Ondernemingen. 

U kan een of meerdere personen gratis  
een volmacht verlenen.

Waar te gebruiken*?  

Kies voor de postvolmachtkaart. 

De aangetekende zendingen worden  
overhandigd aan iedereen die deze kaart  
voorlegt. Meerdere personen kunnen dus  
dezelfde kaart gebruiken.

Geeft u liever een volmacht aan een specifiek persoon?  
Schrijf de naam en voornaam van de gewenste volmacht-
hebber op de kaart (één volmachthebber per kaart). Enkel 
deze volmachthebber kan de kaart gebruiken.

Waar te gebruiken*?  

of

*  Meer informatie op pagina 2

Hoe de verschillende formules bekomen?   
www.bpost.be/postvolmacht 



U bent particulier?
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Wenst u uw aangetekende zendingen  
zelf te ontvangen?
 

Toon simpelweg uw identiteitskaart aan de postbode. 

Waar te gebruiken*?  

Nadat de postbode is langsgekomen gaat u naar  
het postkantoor of PostPunt dat vermeld staat op het 
afwezigheidsbericht dat de postbode achterliet, met:  

• Uw identiteitskaart 
• Het afwezigheidsbericht

Waar te gebruiken*?  

of

 Geeft u liever een volmacht aan een  
of meerdere personen om uw aangete-
kende zendingen te ontvangen?

Om vooraf een of meerdere personen een volmacht te 
geven, kiest u voor:  

   de schriftelijke postvolmacht

    U kan dit formulier downloaden op  
de website van bpost en gebruiken 
om gratis een derde te machtigen 
om de aangetekende zendingen die 
aan u geadresseerd zijn te ontvangen.

  Waar te gebruiken*?  

   

    de postvolmachtkaart

   Alle aangetekende zendingen zullen 
per definitie gegeven worden aan 
iedere persoon die deze kaart voorlegt.

  Waar te gebruiken*?  

  

Om een persoon te machtigen nadat de postbode is  
langsgekomen:

Vul de achterzijde in van het afwezigheidsbericht dat de 
postbode achterliet in uw brievenbus en voeg een recto-
verso kopie toe van uw identiteitskaart.

Waar te gebruiken*?  

of

of
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Schriftelijke postvolmacht 

 

Onderhandse volmacht  
voor natuurlijke personen 

 
 

Met dit formulier van onderhandse volmacht kunt u als natuurlijk persoon volmacht geven aan een derde 
om de aan u geadresseerde aangetekende zendingen, zendingen met aangegeven waarde en 
postliggende zendingen in ontvangst te nemen.  
 
Om aan u geadresseerde zendingen in ontvangst te mogen nemen, legt de volmachthebber (de persoon die de 
volmacht krijgt) deze volmacht, zijn eigen identiteitskaart en een kopie van uw identiteitskaart voor. Het volmacht 
kan met met een postman op ronde, in een postkantoor of in een PostPunt gebruikt worden. 
 
Alleen de originele volmacht is geldig. Ze moet ondertekend en geldig ingevuld zijn en met onuitwisbare inkt 
ingeschreven zijn. Fotokopieën worden niet aangenomen.  
 
Zodra één van de gegevens verandert (datum, naam van de volmachthebber, adres enz.) moet u de volmacht 
vernietigen en er een andere opstellen. 
 

 
 

Ik ondergetekende (in te vullen in hoofdletters door de volmachtgever) 
 
NAAM: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

VOORNAAM:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

STRAAT: ………………………………………………………………………………………………NR.:…………………………………BUS:………………… 

POSTCODE: ………………………… GEMEENTE:……………………………………………………………………………………………………………… 

IDENTITEITSKAART NUMMER: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
machtig de volmachthebber: (in te vullen in hoofdletters door de volmachtgever)  

 
NAAM: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

VOORNAAM:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
om de aan mij geadresseerde aangetekende zendingen, zendingen met aangegeven waarde en postliggende 
zendingen in ontvangst te nemen (behalve wanneer de afzender vraagt om dat niet te doen of wanneer er op de zending "aan de 
geadresseerde zelf overhandigen" staat).  

 
 

Geldigheidsdatum:   van  …………/……………/20…………  tot   …………/……………/20…………  (max. 3 jaar) 
           
 

Deze onderhandse volmacht wordt uitsluitend toegekend om ingeschreven zendingen (aangetekende zendingen, zendingen met aangegeven waarde of 
postliggende zendingen) geadresseerd aan natuurlijke personen in ontvangst te nemen. Als de ondergetekende een onderhandse volmacht geeft aan een 
derde is alleen hijzelf daar verantwoordelijk voor. Alleen de ondergetekende is verantwoordelijk voor de handelingen die worden gesteld aan de hand van de 
postvolmacht. bpost is niet verantwoordelijk voor over het algemeen eender welke schade ten aanzien van de ondertekenaar, de houder of derden, die zou 
kunnen resulteren uit misbruik of frauduleus gebruik van de postvolmacht, indien met name gestolen of vervalste identiteitsbewijzen voorgelegd worden of 
ingeschreven zendingen overhandigd worden na voorlegging van een valse postvolmacht. Wanneer de volmacht van de houder van een onderhandse 
postvolmacht afloopt, moet de ondergetekende de volmacht uit omloop halen. Hij is daar volledig zelf verantwoordelijk voor. De ondergetekende dient bpost 
te vrijwaren tegen elke vordering vanwege derden met betrekking tot schade die ze zouden kunnen lijden ingevolge ongeoorloofd of kwaadwillig gebruik van 
de volmacht. 
 

Gedaan te …………………………………………………………………………………………………………, op ……………………………………………… 

 

 
Handtekening van de volmachtgever  
(natuurlijke persoon die volmacht geeft): 

 

*  Meer informatie op pagina 2

Hoe de verschillende formules bekomen?   
www.bpost.be/postvolmacht 


