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Disclaimer 
 
De Service Providers waarnaar verwezen wordt op de bpost-website hebben zich gratis 
en vrij geregistreerd op het Partnerplatform. Ze vertegenwoordigen dus niet alle Mail 
Service Providers in België of in het buitenland (communicatiebureaus, editors, 
ontwerpers, drukkers, routers, Database Service Providers enz.).  Er bestaan dus andere 
Service Providers die niet op deze website zijn vermeld, die gelijkaardige diensten en 
expertise kunnen aanbieden. 
 
Het Partnerplatform heeft als doel om het zoeken naar en het opnemen van contact met 
de Service Providers waarnaar verwezen wordt op het Partnerplatform, voor wat betreft 
de uitvoering van communicatie via (geadresseerde of ongeadresseerde) post voor 
Professionelen, te vergemakkelijken. Door het Partnerplatform te gebruiken, erkent en 
aanvaardt de Gebruiker het uitsluitend informatieve karakter ervan en ziet hij ervan af 
om tegen bpost een klacht of een (rechts)vordering in te dienen op basis van onjuiste of 
onvolledige informatie die hij verkreeg met betrekking tot de Service Providers waarnaar 
verwezen wordt op het Partnerplatform. Deze laatsten verstrekken de informatie en 
houden ze up-to-date.  
 
De Service Providers waarnaar verwezen wordt op het Partnerplatform zijn 
onafhankelijke derden die hun diensten onafhankelijk van bpost leveren en die geen deel 
uitmaken van bpost.  
 
Het feit dat een Service Provider wordt vermeld op deze pagina houdt voor hem in geen 
geval een verbintenis in om alle aanvragen die hij zou kunnen ontvangen, te 
behandelen. Communicatie tussen de Gebruiker van het Partnerplatform en een van de 
Service Providers verloopt onafhankelijk van bpost, en overeenkomsten tussen hen 
worden onafhankelijk van bpost gesloten. bpost kan in geen geval aansprakelijk worden 
gesteld voor een dergelijk akkoord. De Gebruiker van het Partnerplatform dient er zich 
van te vergewissen dat de door de op het platform vermelde Service Providers 
aangeboden diensten en de algemene voorwaarden van deze Service Providers voldoen 
aan hun behoeften, alvorens hij een verbintenis met hen aangaat. 
 
bpost heeft het recht om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving het 
Partnerplatform op te schorten of te beëindigen. 
 
 


