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.
• O
 m aan u geadresseerde zendingen in ontvangst te mogen nemen, legt de volmachthouder (de persoon die de
volmacht krijgt) deze volmacht, zijn eigen identiteitskaart en een kopie van uw identiteitskaart voor. De volmacht
kan bij een postman op ronde, in een postkantoor of in een PostPunt gebruikt worden.
• A
 lleen een originele versie van de volmacht is geldig. Ze moet ondertekend en naar behoren met onuitwisbare inkt
ingevuld zijn. Fotokopieën worden niet aangenomen.
• Z
 odra één van de gegevens verandert (datum, naam van de volmachthouder, adres enz.) moet u de volmacht vernietigen
en een andere opstellen.

In te vullen IN HOOFDLETTERS door de persoon die de volmacht geeft.
Ik ondergetekende
Naam*:
Voornaam*:
Straat*:

						

Postcode*:

Nr*:

Bus:

Gemeente*:

Identiteitskaart nummer*:
machtig de volmachthouder:
Naam*:
Voornaam*:
om de aan mij geadresseerde aangetekende zendingen, zendingen met aangegeven waarde en postliggende
zendingen in ontvangst te nemen (behalve wanneer er op de zending “aan de geadresseerde zelf
overhandigen” staat).
Geldigheidsdatum*: van

(max. 3 jaar)

/

/20

tot

/

/20
* Verplicht in te vullen velden

Deze onderhandse volmacht wordt uitsluitend toegekend om ingeschreven zendingen (aangetekende zendingen, zendingen met aangegeven waarde of
postliggende zendingen) die zijn 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 met 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
voortvloeien 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 geldigheidstermijn van een schriftelijke postvolmacht verstreken is, 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 *: 					
Handtekening van de volmachtgever:
(natuurlijk persoon die volmacht geeft)

		

op*:

/

/20

