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Herhaling nieuwe diensten van Bebotax
- Wij herinneren aan onze nieuwe rubriek “Online actualiteit” op onze website, waar wij u
berichten over een specifiek item uit de meest recente en relevante wijzigingen in de fiscale
regelgeving.
- U kan de inhoud van deze rubrieken nieuwsbrief en documentatie en online actualiteit in pdfformaat raadplegen en downloaden van onze website www.bebotax.com. U wenst onze
nieuwsbrief niet langer te ontvangen, dan kan u dit mailen naar annulaties@bebotax.com.
- Diensten voor collega’s: Ook als collega-cijferberoeper kan u in ons kantoor terecht. Wij
verwijzen hiervoor naar onze website http://www.bebotax.com/NL/Diensten_collegae.htm.
- Sedert 31 december 2013 zijn onze nieuwsbrieven en online actualiteiten cross-referenced
als u deze online leest.
Contactgegevens Bebotax
Ons kantoor is telefonisch te bereiken via onze vertrouwde vaste nummers:
Tel. 09/384.93.39 (2 lijnen)
Fax 09/384.87.78
GSM 0496/97.22.10 (2 lijnen). Dit is voor cliënten die mobiel bellen het goedkoopste alternatief.
Deze nummers ontvangen geen SMS-berichten.
E-mail: info@bebotax.com.
Sinds 10 november 2014 is ook onze maatschappelijke zetel gewijzigd naar:
Bebotax BV ovv BVBA
Steenweg Deinze 124 B
9810 Nazareth

REGLEMENTERING BRIEVENBUS
In de coronatijd is het belang van de brieven – en pakjespost voor iedereen toegenomen. De
diensten van de Post klagen, o.i. terecht, regelmatig over niet-conforme brievenbussen.
Om die reden wensen wij iedereen eraan te herinneren dat de plaatsing, toegankelijkheid en
kenmerken van uw brievenbus door de overheid dwingend omschreven zijn.
De regels zijn te vinden in het ministerieel besluit van 20 april 2007 houdende reglementering
van de particuliere brievenbussen (BS 1 juni 2007).
Wij zetten nog even de belangrijkste regels op een rij:
- De brievenbus moet aan de rand van de openbare weg worden geplaatst.
- De toegankelijkheid van de brievenbus moet altijd vrij en zonder gevaar zijn.
- De opening is ten minste 23 cm breed en 3 cm hoog.
- De bus moet voldoende groot zijn zodat ook grote enveloppen ontvangen kunnen
worden. Het gaat om het formaat C4: 32,4 x 22,9 cm.
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De opening van de postbus bevindt zich op een hoogte tussen 70 en 170 cm.
Het huisnummer moet zichtbaar en leesbaar zijn vanop de openbare weg (ook in het
donker).
Het is verder aan te raden om de namen van alle bewoners op de postbus te
vermelden.

Voor appartementsgebouwen met een batterij van minstens vier brievenbussen bestaan
bijzondere regels. Deze bussen mogen aan de huisdeur of op de benedenverdieping op een
goed verlichte plaats worden aangebracht. Het volgnummer, voorafgegaan door de vermelding
“Bus” wordt in het postadres vlak achter het huisnummer vermeld.
Ook voor personen met een handicap bestaan uitzonderingen.
Voor de gedetailleerde regels, voorzien van een visuele voorstelling van de normale situatie,
verwijzen wij naar het ministerieel besluit zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 1
juni 2007. U vindt dit ministerieel besluit eveneens bij de documentatie op onze website.
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