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Ref. PBC/_____/______

De Klant :
Naam van de klant >
Vertegenwoordigd door >
Straat >
Postcode >
Gemeente >
Emailadres >
Tel. >
Fax >
KBO-nr. >
BTW-nr. >
Facturatie adres >
Postcode >
Gemeente >

Nr >

Land >

Bus >

Nr >
Land >

Bus >

HIERNA “DE KLANT” GENOEMD

1. WEB-DIENSTEN
De Klant wenst :

Toegang te krijgen tot de dienst "e-Mass Post"

Opgenomen te worden als onderaannemer in e-Mass Post
2. BEHEERDER VAN DE REKENING

De beheerder duidt de gebruikers aan (in zijn bedrijf of bij de onderaannemers). De beheerder wordt geacht te weten wie de andere gebruikers
zijn en op te treden als tussenpersoon tussen deze gebruikers en bpost.
Naam >
Voornaam >
Functie >
Afdeling >
M
V
Geslacht >
Nederlands
Frans
Duits
Taal >
Tel. >
Fax >
GSM >
Emailadres >

Engels

Ik aanvaard
de algemene
voorwaarden
e-Masspost
hieronder)
en werd
geïnformeerd
de erin beschreven
verwerking
van mijnvan
persoonsgevens.
Door
dit contract
te ondertekenen
erkent
de Klant(zie
kennis
te hebben
genomen
van deover
Bijzondere
Voorwaarden
die het gebruik
e-Mass Post
Zodra bpost
de aanvraag
toegang tot
heeft
aanvaard,
bezorgt
ze de bezorgt
Klant zijnzeloginnaam
gebruiksvoorwaarden
van e-Mass Post. De
mag
regelen.
Zodra
bpost de tot
aanvraag
toegang
heeft
aanvaard,
de Klant en
zijndeloginnaam
en de gebruiksvoorwaarden
vanKlant
e-Mass
de e-Mass
Post-dienst
gebruiken
nadat bpost
zijn aanvraag
tot bpost
toegang
heeft
aanvaard.
Post.
De Klant
mag depas
e-Mass
Post-dienst
pas gebruiken
nadat
zijnuitdrukkelijk
aanvraag tot
toegang
uitdrukkelijk heeft aanvaard.

Voor akkoord, handtekening van de Klant:

Gedaan te

, op

Hierbij geldig vertegenwoordigd door:
Naam >

Functie >
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Algemene voorwaarden
e-Masspost
Bijzondere
voorwaarden e-Mass
Post
I. Algemeen
Deze bijzondere voorwaarden betreffende de dienst e-Mass Post van bpost en
het Postal Business Contract waarop deze voorwaarden aansluiten, vormen,
samen met de Algemene Voorwaarden inzake dienstverlening van bpost en de
Algemene en Bijzondere Voorwaarden die gelden voor de Bijzondere
Overeenkomsten Mail, het algemene kader van de contractuele relatie tussen
bpost en de gebruikers van de Dienst e-Mass Post.
De Algemene Voorwaarden inzake dienstverlening van bpost, de bijzondere
voorwaarden van de dienst e-Mass Post,
de Algemene en Bijzondere
Voorwaarden die gelden voor de Bijzondere Overeenkomsten Mail en het Postal
Business Contract, gesloten tussen de Klant en bpost, worden hierna de
“Overeenkomst” genoemd.
Deze Bijzondere Voorwaarden regelen de Dienst e-Mass Post die door bpost
wordt aangeboden vanaf 01/10/2003.
Deze Bijzondere Voorwaarden wijken af van de Algemene Voorwaarden inzake
dienstverlening van bpost en van de Algemene en Bijzondere Voorwaarden die
gelden voor de Bijzondere Overeenkomsten Mail, voor alle bepalingen die er
strijdig mee zijn. Bij tegenstrijdigheid tussen deze Bijzondere Voorwaarden en de
Algemene Voorwaarden inzake dienstverlening van bpost,
hebben de
bepalingen van deze Bijzondere Voorwaarden voorrang in het kader van de
uitvoering van de Dienst e-Mass Post. Voor het overige zijn de Algemene
Voorwaarden inzake dienstverlening van bpost en de Bijzondere Voorwaarden
die gelden voor de Bijzondere Overeenkomsten Mail van toepassing.
Ingeval een bepaling van de Overeenkomst strijdig zou zijn met een wets- of
reglementsbepaling betreffende de bescherming van een categorie van
personen, moet de andersluidende bepaling beschouwd worden als niet van
toepassing zijnde op die personen. In geval van vermoeden van ongeldigheid of
van verklaring van ongeldigheid van één of meerdere bepalingen van deze
Overeenkomst krachtens de wet, een reglement of een definitief vonnis van een
bevoegde rechtbank, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De
ongeldige bepaling wordt vervangen door een nieuwe bepaling aan de hand
waarvan de initiële doelstellingen van de ongeldig verklaarde bepaling zoveel
mogelijk kunnen worden verwezenlijkt.
Door gebruik te maken van de Dienst e-Mass Post, aanvaardt de Klant
uitdrukkelijk dat de bepalingen van de Overeenkomst van toepassing zijn op de
prestaties van deze dienst.
II. Definities
In het kader van deze Bijzondere Voorwaarden hebben de begrippen en
bewoordingen de hierna vermelde betekenis, behalve in geval van
tegenstrijdigheid met de context of de wil van de Partijen. De begrippen en
bewoordingen die hierna niet worden omschreven, hebben dezelfde betekenis
als die welke bepaald is in de Algemene Voorwaarden inzake dienstverlening van
bpost en in de Bijzondere Voorwaarden die gelden voor de Bijzondere
Overeenkomsten Mail:
-

-

-

De Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon die een beroep doet op de
dienst e-Mass Post om zendingen af te geven die moeten worden
verzonden in één van de Mass Post-(hyper)centra
De Beheerder: de tot het personeel van de Klant behorende persoon met
het profiel “Beheerder” in het kader van de uitvoering van deze
voorwaarden. Deze vertrouwenspersoon
zal, overeenkomstig de [Procedures], belast worden met de administratie
(registratie, aanmaak, beheer en schrapping) van de accounts die door de
Klant zijn toegekend aan zijn interne gebruikers en aan de door de Klant
gekozen tussenpersonen, evenals met het goede beheer van de
toepassing.
Mass Post Center: een door bpost erkend Mass Post Center of Hyper
Center dat zendingen ontvangt die moeten worden verstuurd volgens
postale richtlijnen.
Business Center: de telefonisch bereikbare Klantendienst van bpost voor
bedrijven.
Dienst e-Mass Post: de dienst van bpost waarmee de Klant on line, vanaf
de website, de gegevens kan registreren betreffende de zendingen die
overeenkomstig postale richtlijnen verzonden moeten worden in één van de
erkende Mass Post Hyper Centers.
Diensten: alle diensten die door bpost worden geleverd in het kader van de
uitvoering van de Overeenkomst;
Terminal: de hardware (computer, modem, laserprinter, …) waarmee de
Klant zich kan aansluiten en gebruik kan maken van de Dienst e-Mass Post
via een telecommunicatienetwerk.
Afgifteverklaring: verklaring door de Klant waarin de informatie en de
kenmerken van de te versturen zendingen zijn vervat en waarin de Klant
zich ertoe verbindt ware en oprechte gegevens over te maken. Die
verklaring is in geen geval een bewijs van de afgifte en evenmin een
bewijs van de goedkeuring ervan. De door de Klant meegedeelde

-

-

gegevens kunnen, in voorkomend geval en ingevolge de in een Mass Post
Center uitgevoerde controles, door bpost worden gewijzigd.
Gebruikersnaam: exclusieve en persoonlijke identificatie, die samen met
het wachtwoord, toegang verschaft tot de e-Mass Post-toepassing en tot
het gebruik ervan door de Klant in het kader van de aan zijn account
verbonden rechten.
Wachtwoord: de persoonlijke, exclusieve en strikt vertrouwelijke code die,
samen met de gebruikersnaam, de door een contract verbonden Klant de
mogelijkheid biedt gebruik te maken van de Dienst e-Mass Post.
Postal Business Contract: overeenkomst waarin de contractuele relatie
tussen bpost en de Klant wordt geregeld.

III. Diensten e-Mass Post en garanties
3.1 Diensten
De Dienst e-Mass Post is een via de website beschikbare toepassing waarmee
de Klant elektronisch alle nuttige informatie kan verschaffen betreffende de te
versturen zendingen die in een Mass Post Center zijn afgegeven en hij on line
kan beschikken over een opvolging en over rapporten waarin de essentiële
gegevens over zijn afgiften zijn vermeld.
Na validatie moet deze verklaring door de Klant worden afgedrukt en bij de
zendingen die in het Mass Post Center worden afgegeven gevoegd worden.
Naast een Handleiding voor de gebruiker, beschikt de Klant eveneens over online assistentie en over een FAQ-lijst (vaak gestelde vragen). Voor het gebruik
van e-Mass Post kan hij eveneens het Business Center van bpost raadplegen.
3.2 Garanties
bpost besteedt de nodige zorg aan de uitwerking van de programma’s die worden
aangewend voor de toegang tot en het gebruik van de Dienst e-Mass Post.
bpost dient de nodige inspanningen te leveren om het systeem te verbeteren
wanneer dit nodig blijkt.
Behoudens andersluidende bepaling, kan bpost evenwel niet garanderen dat de
Dienst e-Mass Post aan de verwachtingen of aan de behoeften van de Klant zal
beantwoorden.
3.3 Onderhoud
bpost kan de beschikbaarheid van de Dienst e-Mass Post onderbreken, zonder
schadevergoeding te moeten betalen, onder meer om onderhoudsredenen of
wanneer de Dienst e-Mass Post wijzigingen ondergaat. Zo’n onderbreking zal
worden aangekondigd op de wijze die bpost gepast acht. Deze onderbreking kan
in geen geval de aansprakelijkheid van bpost met zich meebrengen of enig recht
op schadevergoeding doen ontstaan. Dergelijke onderbrekingen mogen evenwel
niet meer dan een redelijk aanvaardbare tijd in beslag nemen en ze dienen plaats
te hebben op tijdstippen die voor de Klant redelijkerwijs aanvaardbaar zijn.
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De Klant verbindt zich ertoe de op de website uiteengezette procedures en
instructies die hem zijn meegedeeld of voor hem toegankelijk zijn, nauwgezet na
te leven. De Klant dient de door bpost gevraagde gegevens correct en volledig in
te vullen met het oog op de uitvoering van de Dienst e-Mass Post.

5.1 Gebruik van de accounts
Het gebruik van de accounts is strikt persoonlijk en mag in geen geval worden
overgedragen aan een derde, op welke manier dan ook.
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POSTAL BUSINESS CONTRACT

VIII. Overmacht

E-MASS POST

bpost kan, zonder voorafgaande kennisgeving, haar Diensten geheel of
gedeeltelijk opschorten in geval van gebeurtenissen waarover bpost geen
controle heeft en die het leveren van de Diensten gedeeltelijk of volledig
onmogelijk maken. De onderbreking kan in geen geval leiden tot een recht op
schadevergoeding. bpost zal trachten de Klanten binnen een redelijke termijn te
informeren over de onderbrekingen, op de wijze die zij gepast acht, en zal
eveneens trachten de tijdsduur van de onderbrekingen tot een minimum te
beperken. Worden niet als gevallen van overmacht gekwalificeerd: de gevallen
waarin de hardware, de software of de telecommunicatiemiddelen van de Klant
slecht werken.

POSTAL BUSINESS CONTRACT
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-

aangeboden diensten verstoren
bij misbruik of frauduleus of foutief gedrag dat tot gevolg heeft dat aan
bpost en/of aan derden schade wordt berokkend
wanneer de voor de uitvoering van de diensten aan bpost verschuldigde
sommen niet worden betaald.

PBC E-MASS POST | PAGE 3/3

De toegang tot de dienst e-Mass Post wordt aan de klant toegekend voor
onbepaalde duur.

bpost kan het gebruik van deze Dienst beeïndigen in geval van niet-naveling van
de verplichtingen opgelegd door de Overeenkomst, en in het bijzonder bij nietIX.
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XII. Overige bepalingen
Elk verzoek om informatie of elke klacht moet gericht worden aan Het Business Contact
Center van bpost, Muntcentrum te 1000 Brussel
Tel. 02/201.11.11
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