
 

STALKAARSENFLAT 

 

U kunt zich aanmelden bij de Bringme Box, zo kunnen uw pakketten ook bezorgd worden 

als u niet thuis bent en u kunt uw pakket eruit halen wanneer het u uitkomt. Momenteel 

worden erg veel pakketten bezorgd. Het wordt dan ook erg gewaardeerd door de 

postbezorgers als dat zo snel mogelijk kan.  

Wij sturen u deze brief omdat er soms wat dingen mis gaan met een deel van de bezorging 

van de pakketten. Postbezorgers willen pakketten nog weleens in een Bringme Box van 

één van uw buren stoppen als u niet thuis bent en u geen account heeft. Dan gaat het 

serviceteam uiteraard met u mee op zoek, maar het zou beter zijn als u niet uw pakket 

hoeft te zoeken?  

Het enige wat wij van u nodig hebben is de naam waarop u bestellingen plaatst en uw e-

mailadres zodat u ook uw eigen account aan kunt maken. De app is heel eenvoudig te 

downloaden op uw telefoon, en met de QR code die verschijnt als u een pakket ontvangt 

kunt u de Bringme Box openen. U moet wel toegevoegd worden door de ‘Box Major’, het 

serviceteam. Het gemakkelijkste is om een e-mail te sturen naar 

serviceteam@stalkaarsen.nl dat u ook graag gebruik wilt maken van de box, dan zullen wij 

u toevoegen.  

 

Voor de bewoners die de Bringme Box al gebruiken  

Wij willen graag dat u ter verduidelijking voor de pakketbezorgers uw huisnummer gaat 

vermelden bij uw account. Dit kunt u zelf regelen in de Bringme app. U gaat naar ‘profiel’ 

onderin de app, drukt nog een keer de optie profiel, en kunt hier uw huisnummer voor uw 

voornaam zetten. Een voorbeeld: voornaam: DvS 10 - VvE / achternaam: Stalkaarsen).  

 

Mocht u vragen hebben over (het gebruik van) de Bringme Box kunt u contact opnemen 

op de volgende manieren:  

Telefonisch  : 0183 – 629.829 – optie 3 

E-mail   : serviceteam@stalkaarsen.nl 

Kantoor  : DvS 10 (er is niet altijd iemand op kantoor aanwezig) 

 

VvE Stalkaarsen is níét verantwoordelijk voor uw pakketten.  
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