
 

 

 
 
 
Overdracht frankeermachine  
 

 
 
Hierbij ontvangt u de formulieren die nodig zijn om de overdracht van een frankeermachine mogelijk te maken. 
We verzoeken u vriendelijk deze formulieren door de nieuwe eigenaar te laten invullen en zowel door de 
huidige als nieuwe eigenaar te laten ondertekenen. Wij zullen zorg dragen voor de administratieve 
afhandeling. 

De kosten voor de overdracht en de kosten voor een eventuele aanpassing van het adrestempel worden bij de 
nieuwe eigenaar in rekening gebracht. 
 
We benadrukken dat een overdracht niet door ons in behandeling genomen wordt, zolang er bij de huidige 
eigenaar sprake is van openstaande posten in onze administratie. Voor eventuele vragen kunt u altijd contact 
met ons opnemen via telefoonnummer 02 720 61 28. 
 
Wilt u de formulieren invullen, ondertekenen en aan ons retourneren? 
 
Dit kan per post naar: FP Francotyp, Quellinstraat 49, B-2018 Antwerpen. 
Maar ook per scan/e-mail naar info@francotyp.be  of per fax naar 02 725 16 82. 
Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn en zien uw reactie met belangstelling tegemoet. 
 
 
FP Francotyp 
Customer Support 
02 720 61 28 

mailto:info@francotyp.be


Overdracht Overeenkomst 

Francotyp Postalia nv/sa – Quellinstraat 49, B-2018 Antwerpen. 
Telefoon: 02 720 61 28, Fax: 02 725 16 82, E-mail: info@franoctyp.be,  Internet: https://fp-francotyp.be  

De navolgende partijen: 
 
A Naam:  ……………………………………………..…… 

 Adres:  ...………………………………………………… 

 Postcode en Plaats: ………………………………..………………… 
 BTW of KBO nummer: ………………………………..………………… 
 Verder te noemen partij A  
      
B Naam:  ………………………………..…………………  

 Adres:  ………………….………..……..………………   

 Postcode en Plaats: ……………………………….………………… 
 BTW of KBO nummer: ………………………………..………………… 
 Verder te noemen partij B  
 
 
 Partij B  wenst de frankeermachine op te laden via: 
  Transitrekening (zie de “Algemene voorwaarden – Frankering met frankeermachines” en de “Gebruikersgids” op www.bpost.be) 

  bpost bank      IBAN : ………………………………………………………………....       BIC : …………………..  

      Op naam van : …………………………………………………………………………………..……….. 

 
C Francotyp Postalia nv/sa verder te noemen FP  
 
 
 Overdracht van een huurovereenkomst 
 
komen met betrekking tot de bovenvermelde FP frankeerma-
chine, welke partij A van FP heeft gehuurd onder een overeen-
komst gedateerd:  

…………………………….………………...……….
 het volgende overeen:  

 
1. op de datum van deze overeenkomst gaat de frankeerma-

chine in huur over van partij A naar partij B, zulks op nader 
tussen partijen overeen te komen voorwaarden. 
 

2. eventueel resterende bedragen worden tussen partijen 
onderling verrekend. 
 

3. Partij B en FP verklaren, dat bovenbedoelde overeenkomst 
tussen partij A en FP door hen zal worden voortgezet, zodat 
bovenbedoelde machine voortaan door partij B gebruikt zal 
worden op dezelfde voorwaarden, die ter zake tussen partij 
A en FP golden.  
 

4. Vanaf de dag van ingebruikstelling en zolang de gebruiker 
(partij B) van BPost een vergunning tot het gebruik van de 
frankeermachine heeft, zal hij aan FP maandelijks een huur-
bedrag verschuldigd zijn volgens het geldend tarief; dit be-
drag dient voor de huur van genoemde frankeermachine en 
ter dekking van de kosten, voor FP verbonden aan de door 
haar als leverancier van frankeermachines tegenover Bpost 
aangegane verplichtingen en van de kosten van de over-
eengekomen servicevorm.  

 
Voor de automatische incasso wordt, tot wederopzegging, het 
volgende bankrekeningnummer gebruikt:  
Bank IBAN: ……………………….………………………………….……....……….

 

 Overdracht van eigendom 
 
komen met betrekking tot de bovenvermelde FP frankeerma-
chine, welke partij A van FP heeft gekocht onder een overeen-
komst gedateerd:  
 
…………………………….………………...……….

 het volgende overeen: 
  
1. op de datum van deze overeenkomst gaat de frankeerma-

chine in eigendom over van partij A naar partij B, zulks op 
nader tussen partijen overeen te komen voorwaarden.  
 

2. Eventueel resterende bedragen worden tussen partijen 
onderling verrekend. 
 

3. Partij B en FP verklaren, dat bovenbedoelde overeenkomst 
tussen partij A en FP door hen zal worden voortgezet, zodat 
bovenbedoelde machine voortaan door partij B gebruikt zal 
worden op dezelfde voorwaarden, die ter zake tussen partij 
A en FP golden.  
 

4. Vanaf de dag van ingebruikstelling en zolang de gebruiker 
(partij B) van BPost een vergunning tot het gebruik van de 
frankeermachine heeft, zal hij aan FP jaarlijks een onder-
houdsbedrag verschuldigd zijn volgens het geldend tarief; dit 
bedrag dient ter dekking van de kosten, voor FP verbonden 
aan de door haar als leverancier van frankeermachines te-
genover BPost aangegane verplichtingen en van de kosten 
van de overeengekomen servicevorm.  

 
 
 
 
 

 
De kosten voor de overdracht à € 100,00 en de eventuele kosten voor de aanpassing en plaatsing van het adresstempel à € 195,00* 
worden door partij B aan FP vergoed. Bedragen zijn exclusief BTW. 
*) Bij het type T1000, Optimail, Ultimail wordt het stempel door een technicus geplaatst. De kosten hiervoor bedragen €  100,00 excl. btw.       
 
Aldus overeengekomen en in tweevoud getekend,  
 
voor partij A:  voor partij B:  Francotyp Postalia nv/sa 
te:  te: te: Antwerpen 
datum: datum:  datum: 

BE
00

61
-1

90
62

01
5 

BC nummer: 
…………………………..………….….……………

 
(Dit nummer staat afgedrukt op de stempelafdruk.) 
 
 
 
 
 
Nieuwe gebruikslocatie van de machine 
(indien verschillend van maatschappelijke zetel) 
Naam:…………….…………………..……………… 

Adres:………………………………...……………… 
Postcode: …………….………………..…………….   
Plaats:…………………………………..…………….   
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