
MUSEUM 

 

FABRIKANT : ALCATEL 

Type – serienummer : 4450 - nr.G126070 

Bediening   : elektrische motor 

Identificatieletter  : NC   BDAD 

Machinenummer  : 1047  41119 

Was in gebruik bij  : Havenbedrijf Stad Gent - Oostakker 

Datumstempel  : Oostakker 1 - 9041 

Frankeerstempel  : 000,10 - 999,90 / 4 lopers en vaste 0 

  



 

Deze machine werd een eerste maal geladen met 100.000 Bef op 

07.03.1993, aangepast voor Euro op 18.10.2001 en buiten dienst 

gesteld op 08.09.2005 

 

 

 

Gevonden data met pub: 12.03.1993 tot 09.10.2001 

 

 

 

 

Nulafdruk met laatste datum "F" vóór ombouw naar Euro 



 

 

 

Nulafdruk met eerste datum "€" nà ombouw naar Euro 

 

 

Gevonden data met pub: 18.10.2001 tot 02.09.2005 

 

 

 

Credipac oplaadmodule op ware grootte 

De module werd opgestuurd in de rode Credipac hoes naar 

De Post 

Directie Financiën 

Afdeling 2.2.1.2. 

Afstandslading CREDIPAC 

1000 Brussel 



 

 

Dit document werd ingevuld meegestuurd met de Credipac oplaadmodule. 

Voor dit offline oplaadsysteem moest men ongeveer één week voorzien, heen 

en terug versturen, en op voorwaarde dat er reeds voldoende provisie op de 

rekening van De Post - afdeling POA stond. Bovendien rekende De Post een 

administratieve kost aan bij iedere oplaadbeurt. Het rechtse strookje werd bij 

goedkeuring ingevuld, afgestempeld en terug gestuurd samen met de module 

 

 

Type – serienummer : Alcatel EPS-2 - nr.33105 

Bij een niet-geïntegreerde weegschaal zijn de posttarieven in de weegschaal 

geprogrammeerd. Deze moeten bij iedere tariefwijziging aangepast worden 

 



 

 

Toetredingscontract van De Post, document nr.Y181, van 21.01.1993 voor 

het in dienst nemen van frankeermachine NC 1047 ( enkel voorblad ) 

  



 

 

Verplicht onderhoudscontract van 21.01.1993 voor de gebruiker van 

frankeermachine NC 1047 ( enkel voorblad ) 

Ministrieel besluit van 07.11.1986 - Belgisch staatsblad van 28.11.1986 

 



 

 

Onderhoudsfiche met controle op het postkantoor Sint-Amandsberg 1 en 

nulafdruk na het onderhoud op 14.04.2000 



 

 

Installatie van een nieuwe EPROM in de weegschaal EPS 2 bij Alcatel te 

Zaventem (Carry-in) voor de nieuwe posttarieven in voege op 01.01.1999 



 

 

Installatie van een nieuwe EPROM in de weegschaal EPS 2 bij Neopost te 

Zaventem (Carry-in) voor de nieuwe posttarieven in voege op 04.04.2005 



 

 

Brief van De Post van 16.09.1999 om er op te wijzen dat de aanpassing van 

de frankeermachine naar de Euro moet gebeuren vóór 30.06.2002 

 



 

Brief van Neopost van 12.02.2001 om er op te wijzen dat de aanpassing naar 

de Euro moet gebeuren vóór 28.02.2002 in plaats van 30.06.2002 



 

 

Bevestiging om de frankeermachine Alcatel 4450 - type Mark 2 - nr. NC 1047 

te laten ombouwen naar de Euro vóór 01.03.2002 



 

 

 

Nieuw toetredingscontract van De Post, document nr.Y181, voor de ombouw 

van NC 1047 met als nieuw nummer van de frankeerstempel BDAD41119 

 



 

 

Brief van De Post - afdeling Post Offices Accounting - van 18.05.2001 met de 

goedkeuring van de aanpassing van de frankeermachine BDAD41119, 

ingeschreven in het postkantoor Sint-Amandsberg 1 


