
QuickStamp

Verstuur 
aangetekende 
zendingen 
vanop kantoor



QuickStamp gooit de klassieke manier van aangetekende zendingen versturen 
helemaal om. Voortaan regelt u de verzending online. Ontdek zelf het gemak. 

Voorbereiding

Afgifte

Betaling

Afgiftebewĳs 

Archivering

Tĳdens de openingsuren van 
het postkantoor of postpunt

24/7 via het online 
QuickStamp-portaal 

In het postkantoor of postpunt,
 of laten ophalen

In een rode brievenbus 
of laten ophalen

In het postkantoor of postpunt, 
of met uw frankeermachine Elektronische afrekening

Papieren afgiftebewĳzen Digitale afgiftebewĳzen

Zelf te archiveren Automatisch gearchiveerd
in het portaal

Aangetekende zending
op de klassieke manier

Aangetekende zending
via QuickStamp

U kunt QuickStamp gebruiken voor de standaardformaten C6/C5 (US) en C4. 
Uw zendingen zĳn automatisch juist gefrankeerd volgens hun formaat en gewicht.



Van voorbereiding tot archivering, 
QuickStamp in vijf eenvoudige stappen

Voorbereiden
Log in op QuickStamp, scan de barcode die u gebruikt en vul het 
adres van uw bestemmeling in.

Frankeren
Betaal met PayPal en kleef de barcode in de rechterbovenhoek  
van de enveloppe.

Versturen
Drop uw zending in een rode brievenbus of laat ze door ons ophalen 
via Collect & Send. Meer info op bpost.be/collectandsend.

Volgen
Volg uw zending online op de voet, van het moment dat ze bij u 
vertrekt tot de levering.

Archiveren
Uw afgiftebewijs wordt automatisch digitaal gearchiveerd in het 
portaal. U kunt ze nu van overal raadplegen.
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Drie benodigdheden en u kunt aan de slag

1. Barcodes

 
Elke aangetekende zending moet 

van een QuickStamp-barcode 
voorzien zijn.

2. Barcodescanner

 
U moet de barcode van uw 

aangetekende zending scannen.

3. PayPal-account

Elke aangetekende zending  
wordt via PayPal afgerekend.

Beschikbaar  
in de eShop

Bestel ze in het 
QuickStamp-portaal



Hebt u nog geen barcodescanner? 

Bestel tijdens uw registratie een QuickStamp-starterkit. Dan hebt u meteen alles in huis om 
QuickStamp te gebruiken: een scanner en barcodes.

Hebt u nog vragen? 
Surf naar bpost.be/quickstamp, of bel ons op het nummer 02 201 11 11.

Aan de slag met 
QuickStamp
Registreer u vandaag nog op 
bpost.be/quickstamp


