
Aanvraag voor een postvolmachtkaart
voor een rechtspersoon
(bedrijf, vereniging, bvba, persoon met een KBO-/btw-nummer)

Volmachtnummer: ……………………………………………………………………  (in te vullen door bpost)

Hoe bestelt u uw volmachtkaart?

Vul de gegevens in HOOFDLETTERS in
Ik, ondergetekende: (in te vullen door een wettelijke vertegenwoordiger van de rechtspersoon)

Naam*: .......................................................................................................  Voornaam*: ..................................................................................................................

Verleen volmacht om de aangetekende zendingen, zendingen met aangegeven waarden en postliggende zendingen in ontvangst te nemen die bestemd zijn voor:

Benaming van de rechtspersoon (of commerciële benaming indien geregistreerd bij de KBO)*: ........................................................................................................

Rechtsvorm*: ............................................................................  Ondernemingsnr.*: .........................................................................................................................

Straat*: .....................................................................................................................................................  Nr.*: ...................................  Bus: ...................................

Postcode*: .............................................................  Plaats*: ..............................................................................................................................................................

Het vermelde adres moet een officieel Belgisch adres zijn.

Contactpersoon in geval van vragen:

Naam*: .......................................................................................................  Voornaam*: ..................................................................................................................

E-mailadres*: ..............................................................................................................  Telefoonnr.*: ..................................................................................................

Gewenste taal voor de postvolmachtkaart*:      o FR      o NL      o DE

* Verplicht in te vullen veld

Ik heb kennis genomen van en aanvaard de Algemene Voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de postvolmachtkaart (zie bijlage of op www.bpost.be). 
Ik bevestig dat alle gegevens op dit document correct zijn.

De persoonsgegevens die u ons meedeelt in dit document worden geregistreerd door bpost (Muntcentrum, 1000 Brussel), verantwoordelijke voor de behandeling van die gegevens, om een volmachtkaart af te leveren 
waarmee de op die kaart vermelde volmachthebber (of elk andere persoon die in het bezit is van die kaart als er geen specifieke volmachthebber op is vermeld) om de aan de volmachtgever gerichte aangetekende zendingen 
in ontvangst te nemen. De aan de volmachtgever gerichte aangetekende zendingen worden overhandigd aan de volmachthebber die houder is van de volmacht, op voorlegging van zijn identiteitskaart, teneinde zijn 
identiteit te controleren. Om een bewijs van die identiteitscontrole te behouden, maakt bpost een afbeelding van die documenten, behalve als de volmachthebber kiest voor een manueel procedé. Desgevallend kan u uw 
persoonsgegevens raadplegen of laten corrigeren door een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag, samen met een kopie van uw identiteitskaart, te sturen naar bpost - Muntcentrum - 1000 Brussel.

Datum*:       Handtekening van de wettelijke vertegenwoordiger*:

Hebt u nog vragen of wil u meer informatie? Kijk dan op onze website www.bpost.be
of bel naar onze Klantendienst op het nummer 02 201 11 11.
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De postvolmachtkaart:
biedt de wettelijke vertegenwoordiger van een rechtspersoon de mogelijkheid om zelf aangetekende  
zendingen, zendingen met aangegeven waarde en postliggende zendingen te ontvangen die gericht zijn  
aan de rechtspersoon of om één of meerdere personen daarvoor een volmacht te geven.

Meer informatie vindt u op www.bpost.be

Neem de volgende documenten mee:

1. dit formulier naar behoren ingevuld en ondertekend
2. een recto-verso-kopie van het identiteitsbewijs van de  

vertegenwoordiger van de rechtspersoon
3. een bewijs van vertegenwoordiging of benoeming dat aantoont dat 

de persoon die het formulier ondertekent, wettelijk bevoegd is om dat 
te doen in naam van de rechtspersoon (bv.: uittreksel uit de statuten)

4. in geval van een recente verhuizing die nog niet is opgenomen in  
het Belgisch Staatsblad: een kopie van het officiële attest van  
adresverandering (afgiftebewijs bij de KBO of Belgisch Staatsblad).

Ga naar het postkantoor van uw keuze  
(met uitzondering van de PostPunten). U betaalt 
meteen in het postkantoor.

Na goedkeuring van uw  
dossier door bpost, 
ontvangt de wettelijke 
vertegenwoordiger de kaart 
binnen de 2 weken met  
de post.
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