Borderel Direct Mail - DM Easy

Contractnummer

Vragen ? Neem contact op met ons Service Centre : 02 201 11 11 of service.centre@bpost.be
OF

Voorkeurtarief

Contract:

Gegevens klant
De te factureren klant :

De afgever :

Klantennummer te factureren klant :

Contractnummer:

Naam :

Naam :

Adres :

Adres :

E-mailadres van de contactpersoon

Verantwoordelijke afgifte + telefoonnummer:

Btw-nummer :

E-mail verantwoordelijke afgifte:

Rekeningnummer:

In te vullen om u te contacteren

Factuurreferentie:

Frankeerwijze
PB-nummer:

Frankeermachinenummer:

(indien van toepassing)

UV

Aantal zendingen volgens sorteerwijze/gewichtsklasse
eenheidsgewicht*

Gewicht

Aantal

g
*

Aantal
Large

Small

de zendingen moeten
identiek zijn

0>

20 g

21 >

50 g

51 >

80 g

81 >

100 g

101 >

150 g

151 >

200 g

201 >

250 g

251 >

350 g

351 >

500 g

501 >

1.000 g

1.001 >

1.500 g

1.501 >

2.000 g

Large+

Sortering
SMALL Format
≥ 500

niet-gesorteerd

LARGE EN LARGE+ Format
≥ 500

niet-gesorteerd

Opties
Supplement EXTRA LARGE
Zendingen met afmetingen tussen
230 mm x 350 mm x 30 mm en
265 mm x 350 mm x 30 mm
CO2 (enkel voorkeurtarief)

De ondergetekende verklaart de algemene voorwaarden betreffende de dienstverlening door bpost te aanvaarden.
De gegevens betreffende de afgiftes vermeld op dit borderel zijn indicatief en kunnen worden gewijzigd in functie van de werkelijke afgiftes van de klant, zoals
zou blijken aan de hand van controles door bpost.
De klant dient bij zijn afgifte 2 extra exemplaren van zijn Direct Mail-zendingen mee te brengen. Bij gebrek daaraan, behoudt bpost zich het recht voor om 2
exemplaren uit de afgifte te nemen. bpost behoudt zich tevens het recht voor om tijdens de controle een exemplaar van de afgifte te openen. De klant gaat
akkoord met deze controlemaatregelen.
Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, staat de klant bpost toe om een exemplaar van zijn afgifte door te geven aan derden, evenals bepaalde
gegevens waarmee de bruto-investering van de klant op het vlak van Direct Mail kan worden bepaald, en dit met het oog op de publicatie en de commercialisering
van deze gegevens aan derden via elk mediakanaal. Meer details vindt u op de website van bpost.

Afgiftedatum :

/

/

Handtekening klant:

Versie geldig vanaf 01/01/2019 – V.U.: bpost nv van publiek recht, Muntcentrum, 1000 Brussel

