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Algemene voorwaarden 

 
 

 De klant heeft een contract “Brieven” met bpost.* 

 Periode van de aanbieding: van 30 maart 2018 tot 30 juni 2018 

 Verplichte pre-validatie van de specimen door het activatieteam: content 

beperkt tot GDPR (de inhoud dient gestuurd te worden naar 

samantha.ferari@bpost.be) 

 Formaat en operationele voorwaarden:  

o Klein formaat – max. 20g  

o Aankondiging e-mass post dag-7 

o Tri Sorting Plan 

o Early deposit (volledige afgifte voor 12.00) 

o Bestand Mail ID+ verstuurd 7 dagen op voorhand 

 Het gerealiseerde GDPR volume wordt verrekend in het jaarlijkse volume zoals 

vastgelegd in het brievencontract 

 Slechts een campagne* per eindafnemer, die verdeeld kan worden over 

verschillende afgiften op maximum 7 werkdagen en een enkele zending per 

ontvanger  

 De klant accepteert 10 test adressen toe te voegen in zijn gegevensbestand en 

een alfanumerieke code van de campagne voor elke zending 

 Slechts een GDPR zending per ontvanger 

 Niet cumuleerbaar met andere promoties 

 Factuur verzonden volgens briefcontractprijs – terugbetaling van 20% via 

cashback formulier 

 

* campagne = zending met identieke inhoud uitgezonderd personalisatie die niet 

van invloed is op de aard van het bericht en als gevolg afkomstig is van een 

identieke en unieke afzender. 

 

Ter herinnering:  
 Drop > 100 000 in briefcontract moet worden aangekondigd ten minste 5 dagen 

voor de afgifte. 

 Drop > 200 000 in briefcontract moet worden aangekondigd ten minste 30 

dagen voor de afgifte. 

Voor meer informatie en een op maat gemaakte offerte, neem contact op met uw 

Account Manager. 

 

*U heeft geen contract “Brieven” bij bpost? Bespreek deze promotie met uw DM Handler of met uw 

accountmanager. 
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