Aanvraagformulier Doorzend- & Nabestaandendienst
Particulieren
Kleef hier het vignet met AC-nummer
Voorbehouden voor de loketbediende

TYPE CONTRACT

VEREISTE DOCUMENTEN
Voor de hoofdbewoner moet de originele identiteitskaart voorgelegd worden EN voor
de overige bewoners van 15 jaar of ouder minimum een kopie van de identiteitskaart.

Ik bevestig dat het contract voor een
particulier/natuurlijk persoon aangevraagd wordt.

Voor het aanvragen van de Doorzending voorlopige bewindvoering
U hebt de originele identiteitskaart van de aanvrager en een kopie van het vonnis nodig
waarin staat dat u de voorlopige bewindvoerder bent.

Het betreft een aanvraag tot:
Kruis 1 vakje aan.

Tijdelijke bewaring
Per week (van min. 1 week tot max. 5 weken). Niet verlengbaar.
Na bewaring worden brieven uitgereikt op het huidige adres.

Tijdelijke doorzending
Per week (van min. 2 weken tot max. 12 weken) of per 4 maanden.
Verlengbaar per 4 maanden.

Doorzending aangetekende zendingen
Per 4 maanden. Verlengbaar.

Voor het aanvragen van de Doorzending bij overlijden
U hebt de originele identiteitskaart van de aanvrager nodig.
Als u de enige erfgenaam bent, hebt u een van deze officiële documenten nodig:
• Akte van erfopvolging (opgemaakt door de notaris)
• Attest van erfopvolging (afgeleverd door de ontvanger van een registratiekantoor)
• Akte van bekendheid (afgegeven door de notaris of het vredegerecht)
• Erfrechtverklaring (afgegeven door de gemeente, voor nalatenschappen van minder
dan € 743)
Als u niet de enige erfgenaam bent, brengt u ook een van deze documenten mee die
bewijzen dat u de briefwisseling mag laten doorzenden naar uzelf:
• Mandaat of volmacht waarin de overige erfgenamen u machtigen om de
briefwisseling van de overledene te ontvangen
• Akte van de notaris of het vredegerecht die bevestigt dat u de nodige stappen mag
ondernemen om de erfenis te regelen

Doorzending voorlopige bewindvoering
Per 4 maanden. Verlengbaar.

Doorzending bij overlijden
Per 4 maanden. Verlengbaar.

UW CONTACTGEGEVENS
Het is verplicht om de taal en minstens 1 van volgende velden: telefoon, gsm of e-mail in te vullen.

Taal

N

F

Tel.

D

Gsm

E-mail
Ik aanvaard dat bpost mijn e-mailadres registreert om mij commerciële informatie te sturen over haar eigen producten en diensten.

ADRESGEGEVENS
Huidige adres

Enkel postadres, geen postbus gehuurd in postkantoor.

Adres
Nr.

Bus

Postcode

Nieuwe/tijdelijke adres

Plaats

Kies 1 mogelijkheid: postadres of gehuurde postbus. Niet in te vullen bij tijdelijke bewaring.

Postadres
Adres
Nr.

Bus

Postcode

Plaats

Land

Gehuurde postbus

Niet mogelijk voor aangetekende zendingen.

Postbusnummer

Het aanvraagformulier moet voorgelegd worden op het postkantoor waar de postbus gehuurd wordt.

CONTRACTPERIODE
Gewenste startdatum
2 0

(DD/MM/JJJJ)

Startdatum is steeds een maandag. Om uw dienst de eerstvolgende
maandag te kunnen starten, moeten wij uw betaling ten laatste de
donderdag ervoor ontvangen.

Gewenste duurtijd Kies 1 mogelijkheid: per maand of per week.
Maanden
Weken

4

8

12

16

20

24

Doorzending: 2 tot 12 weken. Bewaring: 1 tot 5 weken.

PERSOONSGEGEVENS BEWONERS
Sluit u de dienst af voor alle bewoners van het huidige adres?

Ja

Nee

(Niet van toepassing voor bewaring.)

Vermeld hieronder alle bewoners voor wie de brieven doorgestuurd of bewaard moeten worden.
Voor alle bewoners vanaf 15 jaar is een handtekening vereist.

U kunt per contract tot 12 personen vermelden. Wilt u meer dan 4 personen opgeven, vraag dan naar het formulier ‘Extra namen’ in uw postkantoor.

Persoon 1
Familienaam

Handtekening

Voornaam
Geslacht

M

Identiteitskaart

V

Geboortedatum

Standaard Belg ID

Ander Belg ID

Nr. van de identiteitskaart

(DD/MM/JJJJ)

Ander land ID
(Niet van toepassing voor Nabestaandendienst)

Ik verklaar kennis genomen te hebben van de algemene voorwaarden (in een postkantoor of op de bpost-website) en ze te aanvaarden.

Persoon 2
Familienaam

Handtekening

Voornaam
Geslacht

M

Identiteitskaart

V

Geboortedatum

Standaard Belg ID

Ander Belg ID

Nr. van de identiteitskaart

(DD/MM/JJJJ)

Ander land ID
(Niet van toepassing voor Nabestaandendienst)

Persoon 3
Familienaam

Handtekening

Voornaam
Geslacht

M

Identiteitskaart

V

Geboortedatum

Standaard Belg ID

Ander Belg ID

Nr. van de identiteitskaart

(DD/MM/JJJJ)

Ander land ID
(Niet van toepassing voor Nabestaandendienst)

Persoon 4
Familienaam

Handtekening

Voornaam
M

Identiteitskaart

V

Geboortedatum

Standaard Belg ID

Ander Belg ID

Nr. van de identiteitskaart

(DD/MM/JJJJ)

Ander land ID
(Niet van toepassing voor Nabestaandendienst)

PERSOONSGEGEVENS AANVRAGER

Enkel invullen bij overlijden en voorlopige bewindvoering.

Voor de aanvrager is de handtekening verplicht.
Familienaam			

Handtekening

Voornaam
Geslacht
Identiteitskaart

M

V

Geboortedatum

Standaard Belg ID

Nr. van de identiteitskaart

Ander Belg ID

(DD/MM/JJJJ)

Ander land ID
(Niet van toepassing voor Nabestaandendienst)

Ik verklaar kennis genomen te hebben van de algemene voorwaarden (in een postkantoor of op de bpost-website) en ze te aanvaarden.
Algemene voorwaarden
De Algemene voorwaarden ‘Doorzenddienst (Bedrijven en Particulieren) en Verhuisdienst (Bedrijven)’ zijn
op deze dienst van toepassing. Deze vindt u op www.bpost.be onder de rubriek ‘Algemene voorwaarden’.
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Geslacht

