Borderel Geadresseerde Tijdschriften/Dagbladen
Vragen ? Neem contact op met ons Service Centre : 02 201 11 11 of service.centre@bpost.be
Borderel om binnenlandse zendingen aan te kondigen
OF

Voorkeurtarief

Contractnummer

Contract:

Gegevens klant
De te factureren klant :

De afgever :

Klantennummer te factureren klant :

Contractnummer:

Naam :

Naam :

Adres :

Adres :

Btw-nummer :

Verantwoordelijke afgifte + telefoonnummer:

Klantennummer verantwoordelijke uitgever:

Rekeningnummer:

Naam of zetel :
Factuurreferentie:
Adres :

E-mail verantwoordelijke afgifte :

Gegevens tijdschrift
Erkenningsnummer P :

UV

OF

Titel :

PB-nummer:
Verschijningsdatum :

/

/

Aantal zendingen volgens gewichtsklasse
eenheidsgewicht*

tot 75 g

tot 700 g

tot 1.700 g

tot 125 g

tot 800 g

tot 1.800 g

tot 175 g

tot 900 g

tot 1.900 g

tot 225 g

tot 1.000 g

tot 2.000 g

tot 275 g

tot 1.100 g

Supplement niet-regelmatige bijvoegsels(1) - Aantal: ....

tot 325 g

tot 1.200 g

Voorwerpen supplement(1)

tot 375 g

tot 1.300 g

tot 425 g

tot 1.400 g

tot 500 g

tot 1.500 g

Plooisupplement indien afmetingen groter dan
New Mold Size (230 mm x 350 mm x 30 mm)
Elke zending > 2 kg moet als
pakket worden aangegeven

tot 600 g

tot 1.600 g

g
de zendingen moeten
identiek zijn

*

Vanaf 20.000 zendingen is een afgifte in
een MassPost (Hyper)centrum verplicht.

Sorteringswijze
Niet-gesorteerd
Per sorteersector (vanaf 1.000 stuks af te geven in een MassPost (Hyper)Centrum)
Per sorteersector EN uitreikingskantoor (vanaf 10.000 stuks af te geven in een MassPost (Hyper)centrum)
De ondergetekende verklaart de algemene voorwaarden inzake de dienstverlening door bpost, de algemene voorwaarden tijdschriften, de tariefvoorwaarden en de operationele voorwaarden, zoals vastgesteld in de operationele handleidingen, te hebben ontvangen en volledig te aanvaarden. De inlichtingen
m.b.t. de afgifte op dit borderel zijn tijdelijk en indicatief. Alleen gegevens opgenomen in de afgiftesamenvatting bij de controle van de afgifte zijn rechtsgeldig tussen de partijen.
Afgiftedatum :

/

/

Naam, voornaam en
handtekening klant:

(1) Zie Algemene Voorwaarden Tijdschriften
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