
bpost lanceert meer dan 100 pakjesautomaten en deelt daarom 1.000 pakjes uit! 
Schrijf je snel in en speel mee! Onze postbode was wel iets te ijverig en heeft 
elk pakje een aantal keer ingepakt. Ben jij de gelukkige die het laatste laagje eraf 
haalt? Dan win je het cadeau! 
Surf snel naar pakjepakje.be en waag je kans. Veel succes! 

Maak kans op één van de 
1.000 pakjes op pakjepakje.be*

iPhone 5S Nespresso 
apparaat 

Smartwatch

Philips 
broodrooster

iPad Mini

De kleuren van de prijzen 
kunnen verschillen.

Philips Wake-up 
Light

PowerbankBluetooth speaker

Antwerpen Centrum  Pakjesautomaat

Waar haal 
jij binnenkort 

je online 
bestellingen 

af?
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Haal je online aankopen op 
wanneer je maar wil 
in een pakjesautomaat. 

Een pak voordelen 
met de pakjesautomaat.

Schrijf je gratis in via pakjepakje.be. Je ontvangt onmiddellijk een 
e-mail met een link om je inschrijving te bevestigen. Daarna sturen 
we je gebruikerskaart naar je toe. Met die kaart open je meer dan 100 
pakjesautomaten in België, en er is er altijd wel een in je buurt of op 
je weg. 

Of je nu een vroege vogel bent of een nachtraaf, de pakjesautomaat 
staat altijd voor je klaar. ‘t Is heel simpel. Jij shopt online, wij sturen je 
een e-mail en een sms als je je pakje kunt afhalen. Dan ga je gewoon 
langs wanneer het jou past, binnen de 5 dagen. Handig, toch?

We werken reeds samen met talloze online shops. Ontdek al onze 
partners op bpost.be/pakjesautomaat

Onze pakjesautomaten 
zijn 24 uur per dag en

7 dagen per week open.

Beste mevrouw,
Beste heer,

Heb je ook al het gemak ontdekt van online shoppen? Maar ben je 
zelden thuis overdag? Of heb je te weinig tijd om naar het postkantoor 
te gaan? Dan zijn onze pakjesautomaten echt iets voor jou.

Op meer dan 100 makkelijk bereikbare plaatsen in België haal je in een 
handomdraai je pakje af. 24 uur per dag en 7 dagen per week. 

Pakjesautomaten in jouw buurt
Onze automaten staan steeds vlakbij 
supermarkten, treinstations of op parkings 
van benzinestations.

Bij jou in de buurt:

Hoe werkt het?
Je hebt online aankopen gedaan en laat die leveren in een 
pakjesautomaat naar keuze:

•  Van zodra je pakje klaarligt in de pakjesautomaat 
ontvang je een sms en een e-mail.

• Ga binnen de 5 dagen naar de pakjesautomaat en:
•  scan je gebruikerskaart (of de barcode van het document) 

of voer je gebruikersnummer van 9 cijfers in.
•  voer je pincode in.
•  volg de instructies op het scherm. 

•  Het kastje waarin je pakje zit, opent automatisch.
•  Haal je pakje eruit en sluit het kastje.
  Het kastje waarin je pakje zit, opent automatisch.
  Haal je pakje eruit en sluit het kastje.

Makkelijk en snel

via de pakjesautomaat

www.bpost.be/pakjesautomaat

*Tombola georganiseerd voor bpost door Spullenhulp V.Z.W. 
K.B. n° III/42/CD.585.13-335. Deelname aan de tombola staat open 
voor personen die zich inschrijven voor de pakjesautomaat via 
www.pakjepakje.be tussen 06/10/2014 en 28/10/2014. 
(Tombola zonder aankoopverplichtingen). Voorwaarden tot 
deelname en info over de organisatie zijn terug te vinden 
op pakjepakje.be/algemenevoorwaarden.

NMBS Antwerpen-Centraal
Koningin Astridplein, 7
2000 Antwerpen

Lombardenvest bpost
Lombardenvest 7 - 9
2000 Antwerpen

NMBS Berchem
Burgemeester Edgard Ryckaertsplein 1
2600 Berchem
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