
  
 

 
versie 2022-2023.1.1  

Specifieke voorwaarden Flexado B.V. 
Zakelijk postadres, Service kantoor & overige postservices 
 
 
Artikel 1    
Definities  
1.1 Een Zakelijk postadres kan als correspondentieadres of nevenvestiging 
op de locatie aangeboden door Flexado worden ingeschreven bij de 
Kamer van Koophandel. De Klant mag dit correspondentieadres aan 
derden kenbaar maken. Het is nadrukkelijk niet toegestaan om een 
zakelijk postadres als hoofdvestiging van de Klant te registreren. 
1.2 Een Service kantoor kan als vestigingsadres op de aangeboden locatie 
worden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, indien sprake is van 
duurzame uitoefening van de activiteiten van de onderneming of 
rechtspersoon van de Klant vanuit die locatie. De voorwaarden en 
condities voor een vestigingsadres zijn vastgelegd in de richtlijnen van de 
Kamer van Koophandel. De Klant zal hiervoor een Service-overzicht 
ontvangen. 
1.3 Postservice is een dienst van Flexado waarbij Flexado de ontvangen 
poststukken van De Klant overeenkomstig met Flexado verwerkt. 
 
Artikel 2    
Toepasselijkheid algemene voorwaarden en specifieke voorwaarden 
2.1 Naast deze specifieke voorwaarden Zakelijk postadres, Service 
kantoor & overige postservices gelden tevens de algemene voorwaarden 
van Flexado welke een integraal onderdeel van de overeenkomst(en) 
tussen Klant en Flexado vormen. 
 
Artikel 3    
Post 
3.1 De Klant neemt een correspondentieadres en/of een vestigingsadres 
af op een door Flexado aangeboden locatie. 
3.2 De Business-partner van Flexado zal de voor de Klant bestemde 
poststukken in ontvangst nemen en periodiek doorsturen naar Flexado. 
De poststukken worden verwerkt conform gemaakte afspraak. 
3.3 De porti-kosten vermeerderd met (administratie)kosten zullen iedere 
maand worden gefactureerd aan de Klant.  
3.4 De betalingstermijn is 14 dagen na factuurdatum. 
3.5 De Klant machtigt Flexado poststukken, pakketjes, 
deurwaardersexploten, dwangbevelen en aangetekende stukken aan te 
nemen, waarbij dit steeds voor rekening en risico geschiedt van de Klant. 
Flexado en/of Business-partner zijn niet aansprakelijk voor eventueel 
hieruit voortvloeiende schade. 
3.6 Flexado zal geen voorwerpen in ontvangst nemen zwaarder dan 1,5 
kg, groter dan 45 cm in lengte, breedte of hoogte, dan wel drugs, 
gevaarlijke, levende of bederfelijke goederen bevatten. Flexado behoudt 
zich het recht voor naar eigen goeddunken niet opgehaalde voorwerpen 
terug te sturen en/of voorwerpen te weigeren in ontvangst te nemen.  
3.7 Poststukken of pakketten onder rembours worden niet aangenomen. 
3.8 Indien onverhoopt, om welke reden dan ook poststukken in het 
ongerede raken, dan komt dit voor rekening en risico van de Klant en niet 
voor Flexado en/of Business-partner. 
3.9 Gebruik van het postadres voor detailhandelsdoeleinden met 
frequente inloop van (winkel)publiek, is niet toegestaan. 
3.10 Op verzoek van de Klant kunnen poststukken per spoedtransport of 
koerier worden verzonden. De kosten hiervoor komen voor rekening van 
de Klant. 
 
Artikel 4 
Compliance 
4.1 Voor het opstarten van een virtueel kantoor dient de Klant alle 
documenten aan te leveren die in lijn zijn met de geldende lokale 
compliance wetgeving. Bijvoorbeeld een gelegaliseerd legitimatiebewijs 
(paspoort, ID of rijbewijs), een geldig uittreksel van het handelsregister 
van de Kamer van Koophandel te overleggen en een bewijs van 
privéadres. Het uittreksel van de Kamer van Koophandel mag niet ouder 
zijn dan maanden. 
4.2 De klant is verplicht om de UBO (ultimate beneficial owner) aan 
Flexado kenbaar te maken.  
 
 
 
 
 
 

Artikel 5             
Locatie 
5.1 Op de locatie geldt het “huisreglement” van de Business-partner van 
Flexado. Per locatie kunnen de huisreglementen verschillen. De 
huisreglementen zijn per locatie op te vragen. Het huisreglement van de 
betreffende locatie is integraal van toepassing op de rechtsverhouding 
van Flexado met de Klant. De Klant is verplicht het huisreglement te allen 
tijde stipt na te leven. 
 
Artikel6  
Beëindiging 
6.1 Indien de overeenkomst tussen Flexado en de Klant eindigt, dan is de 
Klant verplicht zijn/haar correspondentieadres en/of vestigingsadres zo 
spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen drie dagen na beëindiging van de 
overeenkomst, door te geven aan het handelsregister van de Kamer van 
Koophandel en te zorgen dat het correspondentieadres en/of 
vestigingsadres niet meer op een van de locaties van Flexado staat 
ingeschreven. 
6.2 Indien de Klant het gestelde in het voorgaande lid niet, of niet tijdig 
nakomt, zal Flexado het handelsregister van de Kamer van Koophandel 
informeren over de wijziging van het correspondentieadres en/of 
vestigingsadres van de Klant. Ter zake zullen kosten in rekening worden 
gebracht aan Klant ter grootte van € 65,- excl. BTW. Deze kosten zullen 
worden verrekend met de waarborgsom of indien de waarborgsom niet 
toereikend is, separaat worden gefactureerd. 
6.3 Vanaf het moment dat de overeenkomst tussen Flexado en Klant is 
geëindigd zullen nadien door Businesspartner ontvangen postpakketten 
of brieven worden geretourneerd aan de afzender. Flexado accepteert 
geen enkele aansprakelijkheid ter zake. De kosten voor het retourneren 
van postpakketten na beëindiging van de overeenkomst zullen in rekening 
worden gebracht bij Klant en worden verrekend met de waarborgsom. 
 
Artikel 7 
Verhuisrecht 
7.1 Indien het Zakelijk postadres of Service kantoor om welke reden dan 
ook niet meer beschikbaar is heeft Flexado het recht om De Klant te 
verhuizen naar een vergelijkbare locatie.  
7.2 De klant zal aan deze verhuizing loyaal zijn medewerking verlenen en 
desgevraagd alle noodzakelijke formulieren tekenen en zijn volledige 
medewerking verlenen. 
7.3 Flexado heeft het recht de overeenkomst op te zeggen met een 
inachtneming van een termijn van 1 maand indien het Business Center 
waar de klant gevestigd is haar activiteiten beëindigd.  
7.4 Eventuele kosten die het gevolg zijn van een verhuizing en of sluiting 
van een Business Center, komen voor rekening en risico van de klant. 
Flexado is niet aansprakelijk voor deze kosten. 
 
Artikel 8 
Archivering 
8.1 Indien de klant heeft gekozen van archivering van zijn/haar 
poststukken dan geldt het volgende: 
- aan het opvragen van archiveerde poststukken zijn additionele kosten 
verbonden welke vooraf kenbaar zullen worden gemaakt. 
- de kosten voor het opvragen zijn afhankelijk van de gewenste 
levertermijn.  
- indien de klant zijn betalingsverplichting jegens Flexado niet is 
nagekomen dan is Flexado gerechtigd de gearchiveerde poststukken te 
vernietigen na minimaal 6 maanden. Ontvangen poststukken na 
beëindiging van de overeenkomst zullen retour afzenden worden 
gestuurd.  
Flexado aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid. 
 
Artikel 9 
Inscannen en doorsturen per e-mail.  
9.1 Indien De Klant kiest voor het inscannen van zijn/haar poststukken en 
het doorsturen per e-mail door Flexado en/of Business-partner machtigt 
De Klant Flexado en Business-partner voor het openen van zijn/haar 
poststukken.  
9.2 De Klant is verantwoordelijk voor het juist aanleveren van een correct 
e-mailadres. 
9.3 Flexado maakt gebruik van Myflexado voor het versturen van de 
documenten. 
 


