
VOOR AL UW 
BELGISCHE EN 

INTERNATIONALE 
POST, 

AANGETEKENDE 
VERZENDINGEN, 

PAKETTEN EN 
ANDERE.

Een nieuwe postbus in uw buurt? Blauw in plaats van rood? 
TBC -Post is een privé-postbedrijf dat reeds 26 jaar bestaat in België.
Haar postbodes haalt dagelijks alle zendingen op bij bedrijven, in haar postpunten en 
postbussen.

De postbedeling gebeurd grotendeels door eigen postbodes, soms ook in samenwerking met 
externe partijen (zoals onze historische belgische post dit ook doet met zijn internationale 
zendingen).

TBC -Post behandelt zowel nationaal en internationaal de standaard briefwisseling als ook 
de aangetekende zendingen en pakketten tot max. 30kg.

Onze klanten gebruiken de postzegels van TBC -Post TBC frankeermachines, of de port 
collect service « DAILY MAIL ».

TBC -Post biedt eveneens andere diensten aan zoals 
onder andere verpakkingsmaterialen.
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VOLMACHT IDENTITEITSKAART
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proc@tbc-post.com

ANGETEKENDE ZENDING

SCANNER

TBC-Post
Na ontvangst van uw volmacht neemt TBC-Post uw aanvraag in behandeling 
en zal uw aangetekende zending u rechtstreeks in de brievenbus 
gedeponeerd worden.

TBC-Post : Optie met de volmacht
Indien u dit wenst, kan uw aangetekende zending geopend en ingescand 
worden zodat de inhoud u onmiddelijk per mail toegezonden wordt. Uw 
aangetekende zending wordt u nadien in de originele omslag in uw 
brievenbus bezorgd.

BESTEMMELING
U bekomt uw VIP volmacht via onze website www.TBC-Post.com, u vult de 
volmacht in en kiest uit de voorgestelde mogelijkheden, u scant deze in en 
mailt dit, samen met een kopie van uw identiteitskaart, naar 
proc@tbc-post.com.

NIEUWE PROCEDURES TBC-Post
HOE UW AANGETEKENDE ZENDING IN ONTVANGST NEMEN?
PROCEDURE 1 : Punten 1, 2   •   PROCEDURE 2 : Punten 1, 2, 3
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GEWONE ZENDINGANGETEKENDE ZENDING


