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Verhuisdienst / Doorzenddienst / Nabestaandendienst 
 

Herroepings -/ Stopzettingsformulier 
 

 

       Gelieve ons de volgende documenten te bezorgen: 
 

 

 

Indien een contract voor een particulier : 
 

Doorzenddienst / Verhuisdienst 
 

• Een kopie van de identiteitskaarten van de 
personen vermeld in het contract. 

 
Nabestaandendienst / Voorlopige 
Administratie 
 

• Een kopie van de identiteitskaarten van de 

personen vermeld in het contract of het 
overlijdensbericht van deze personen. 

• Een bewijs dat de aanvrager een wettelijke 
erfgenaam of de voorlopige beheerder is, 

evenals een kopie van zijn identiteitskaart. 
 

 

 
• Het ontvangstbewijs/bewijs van inschrijving 

op de dienst te bezorgen. 

 

Indien een contract voor een bedrijf : 
 

U bent de wettelijke vertegenwoordiger :  

 
• Een kopie van uw identiteitskaart. 
• Een kopie van de statuten van de 

vennootschap. 
 
 

 

U bent de gevolmachtigde : 
 

• Een kopie van de identiteitskaart van de 
wettelijke vertegenwoordiger. 

• Een door de wettelijke vertegenwoordiger 
ondertekende volmacht. 

• Een kopie van uw identiteitskaart. 

• Een kopie van de statuten van de 
vennootschap. 
 

• Het ontvangstbewijs/bewijs van inschrijving 
op de dienst te bezorgen. 

 
 

 

Stuur de bovenstaande documenten samen met dit formulier naar bpost : 
 

• Via onze website :: www.bpost.be/stop-verhuisdienst 
• of per post naar het adres : bpost - Verhuisdienst/Doorzenddienst 

                                          PB 5000 - 1000 Brussel 
 
 
 

   Gelieve het formulier in te vullen in HOOFDLETTERS A.U.B 
 

Ik deel u hierbij mee dat ik de overeenkomst :Verhuisdienst / Doorzenddienst / 

Nabestaandendienst wens te herroepen / stop te zetten 
 

Naam aanvrager : ………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Datum bestelling /afsluiten overeenkomst :…………………………………………………………………………… 
(datum aangeduid op kasticket of datum van online bevestigingsemail.) 
 

Gewenste einddatum: .............................................................................................. 
(Het verzoek om beëindiging zal binnen 5 dagen na ontvangst van alle documenten worden verwerkt. De dienst kan 
ten vroegste worden beëindigd op de eerste zondag nadat het verzoek om beëindiging is verwerkt.) 
 

AC nummer van uw contract : …………………………………………………………………………………………   (ex : AC3689463) 

 
Alle personen van 15 jaar of ouder op dit contract moeten dit formulier ondertekenen. 
 
 

Naam & handtekening hoofdgebruiker Naam & handtekening gebruiker 7 

Naam & handtekening gebruiker 2 Naam & handtekening gebruiker 8 

Naam & handtekening gebruiker 3 

 
Naam & handtekening gebruiker 9 

 

Naam & handtekening gebruiker 4 Naam & handtekening gebruiker 10 

Naam & handtekening gebruiker 5 Naam & handtekening gebruiker 11 

Naam & handtekening gebruiker 6 Naam & handtekening gebruiker 12 

  

1 

2 

http://www.bpost.be/stop-verhuisdienst

