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De brievenbus grenst aan de openbare weg, is opgesteld op een zichtbare plaats en situeert zich binnen
handbereik.

De brievenbus bevindt zich aan de straatkant, onmiddellijk bereikbaar voor de postbode, bij de ingang van het
domein of eventueel inge-bouwd in de omheining.
De plaatsing gebeurt op de grens tussen de openbare weg en aanpalende private eigendom, gevormd door de
rooilijn van de private eigendom.

Uitzonderingen
De brievenbussen voor alleenwonende mindervaliden, in-geschreven bij het Rijksfonds voor Sociale
Reclassering van Mindervaliden, waarbij de woning zich op meer dan 50 meter van de openbare weg bevindt.
Woningen met meer dan 4 brievenbussen: deze brievenbussen mogen geplaatst worden bij de toegangsdeur
of op het gelijk-vloers op een goed verlichte plaats. Zij moeten in numerieke volgorde en met duidelijke cijfers
genummerd zijn.

De brievenbussen zijn voorzien van een duidelijke en goed leesbare vermelding van naam en huisnummer en bij
méér dan vier brieven-bussen ook van het busnummer

De brievenbusopening is minimum 230 mm breed en 30 mm hoog. De klep van de bievenbus mag geen scherpe
kanten vertonen en mag niet dichtklappen door middel van een veer.

De brievenbus moet voldoende groot zijn om een grote omslag te ontvangen zonder te plooien (C4-formaat:
32,4 cm bij 22,9 cm, dikte 2,4 cm).

De brievenbusopening situeert zich op een hoogte gelegen tussen :

70 cm en 170 cm voor modules met minder dan 4 brievenbussen
40 cm en 180 cm voor modules met 4 en meer brievenbussen
t.o.v. de plaats waar de postbode staat om de zendingen te deponeren.
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