Invulhulp

NL

Vult u a.u.b. alleen het Duitstalige formulier in. Dank u!

1

Wijziging voertuiggegevens voor bij
Toll Collect geregistreerde
voertuigen

2

Vul dit formulier a.u.b. volledig in met behulp van een computer. Als
u niet over een computer beschikt, gebruik dan goed leesbare
drukletters Kruis a.u.b. aan wat van toepassing is. Verplichte
invulvelden worden gekenmerkt door een *.
Klantgegevens
Gebruikersnummer
Bedrijfsnaam, rechtsvorm volgens handelsregister
Fax
(a.u.b. landnummer, netnummer, abonneenummer)
Voertuiggegevens
OUD (huidige gegevens)
NIEUW (nieuwe gegevens)
Kentekenwijziging
(Stuurt u alstublieft bij dit formulier een kopie van het
kentekenbewijs deel I (A+B) aan Toll Collect, indien het officiële
kenteken of het nationaliteitskenteken - de landenidentificatie - van
het voertuig wordt gewijzigd.)
Nationaliteitskenteken (landenkenteken)
Officieel kenteken motorrijtuig
Voertuigidentificatienummer (VIN, chassisnummer)
Aantal assen van het tolplichtige voertuig (alleen de truck)
(Kruis a.u.b. het minimumaantal assen van uw voertuig aan. Neem
het aantal assen a.u.b. over van het kentekenbewijs deel 1.)
meer:
Milieuklasse
(Kruis a.u.b. de milieuklasse van uw voertuig aan. Neem de
milieuklasse
a.u.b. over van het kentekenbewijs deel 1. Geef a.u.b. de combinatie
van
milieuklasse en partikelfilterklasse (PFK) op, wanneer in uw voertuig
een
roetdeeltjesfilter is ingebouwd.)
Euro 2 met PFK 1
Euro 2 met PFK 2
Euro 2 met PFK 3
Euro 2 met PFK 4
Euro 3 met PFK 2
Euro 3 met PFK 3
Euro 3 met PFK 4
EEV Klasse1
Toegelaten totaalgewicht van het tolplichtige voertuig (alleen de
truck), in kg
(Neem het gewicht a.u.b. over van het kentekenbewijs deel 1.) kg
Ik verklaar dat alle opgaven volledig en naar waarheid zijn ingevuld.
Toll Collect GmbH zal uw gegevens opslaan, verwerken en gebruiken
voor contractuele doeleinden.
Ik ga akkoord met de algemene handelsvoorwaarden (AV) van Toll
Collect GmbH. (Deze algemene handelsvoorwaarden zijn op het
Internet te vinden onder www.toll-collect.de/agb of kunnen bij Toll
Collect GmbH worden opgevraagd via het Call Center
(Telefoongesprekken vanuit Duitsland: 0800 222 2628**, bel voor
gesprekken vanuit het buitenland: 008000 222 2628**).
Plaats, datum
Handtekening en evt. Firmastempel
Stuurt u a.u.b. het volledig ingevulde formulier voorzien van een
rechtsgeldige handtekening en een firmastempel aan het volgende
adres: Toll Collect GmbH, Customer Service, Postfach 11 03 29, 10833
Berlin, Duitsland of fax dit formulier naar nummer:
+49 180 1 222628 ***.
** gratis, kosten vanuit mobiele netwerken lopen uiteen
*** in Duitsland:
Vanuit het vaste net 3,9 ct/min;
vanuit mobiele netwerken maximaal 42 ct/min.
* Verplicht invulveld
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