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Invulhulp

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

Toll Collect GmbH, KOM, Berlin, 19, V 10.0, Stand: 01/2023

In opdracht van het

1
Niet-tolplichtige voertuigen:

Verlenging

2
I Aanvrager

3
Vul dit formulier volledig in. Als u geen pc, tablet of smartphone

hebt, schrijf dan alles in goed leesbare drukletters. Verplichte

invulvelden zijn aangeduid met een *.

4
Klantgegevens

5
Bedrijf (met rechtsvorm) of naam

6
MB-nummer

7
Adres

8
Straat, huisnummer

9
Postbus

10
Postcode

11
Plaats

12
Land

13
Website

14
Contactpersoon

15
Naam

16
Voornaam

17
Telefoon

Landcode

Voorkeuze en telefoonnummer

18
E-mail

19
II. Verlenging

20
Ik vraag de verlenging van de registratie aan van voertuigen die bij

Toll Collect reeds als niet-tolplichtig geregistreerd staan. Pagina

indien nodig kopiëren.

21
Voertuigen

22
Registratieduur voor max. 2 jaar

23
Officieel kenteken motorrijtuig

24
Officieel kenteken motorrijtuig aanhanger

25
Vul hier een datum in waarop u het voertuig voor minder dan twee

jaar wilt registreren.

26
(DD-MM-JJJJ)

27
III. Verklaring

28
Ik verklaar dat

• ik houder van de aangegeven motorvoertuigen ben en dat elk

voertuig in de geselecteerde registratieperiode permanent en niet

slechts tijdelijk onder de vrijstellingsvoorwaarden valt,

• bij het voorleggen van een reden voor registratie in

overeenstemming met de cijfers 1, 2 a en 3 tot 7 de aangegeven

bestemming van het motorvoertuig aan de buitenkant duidelijk

herkenbaar is,

• in geval van een registratiereden zoals in cijfer 8-10 het voertuig

noch bouwtechnisch voor commercieel goederenverkeer of

fabrieksverkeer is bestemd, noch hiervoor wordt gebruikt. Het

voertuig is noch door zijn constructie (voertuig- en opbouwtype)

bedoeld voor goederenverkeer, noch wordt het gebruikt voor

goederenverkeer zoals bedoeld in §1 van de Duitse wet betreffende

het goederenverkeer (GüKG). Het gebruik van het voertuig in het

commerciële goederenverkeer of fabrieksverkeer is reden voor

uitsluiting van de registratie.

29
Ik ben ervan op de hoogte dat

• ik zelf verantwoordelijk ben voor de daadwerkelijke en wettelijke

correctheid van de gegevens (principe van zelfverklaring),

• de registratie voor maximaal twee jaar wordt uitgevoerd en ik

verplicht ben, Toll Collect over eventuele wijzigingen (bijv. om- of

afmelding) of het wegvallen van de voorwaarden voor vrijstelling

voor elk voertuig onmiddellijk te informeren,

• deze registratie van door mij aangegeven voertuigen en

voertuigcombinaties juridisch gezien geen erkenning inhoudt van de

vrijstelling van tol door Toll Collect GmbH of het Duitse rijksdienst

voor logistiek en mobiliteit (BALM), er kunnen dus geen rechten aan

worden ontleend.

• dat met het oog op de registratie voor vrijstelling van de tolheffing

Toll Collect de gegevens inclusief de afzonderlijk voorgelegde

documenten ook aan de Duitse rijksdienst voor logistiek en

mobiliteit (BALM) overdraagt.

30
Ik ben mij ervan bewust, dat

• de bevoegde instanties het recht hebben op elk willekeurig

moment de juistheid van de door mij opgegeven gegevens te

controleren,

• het door opzet of nalatigheid niet of niet tijdig betalen van de tol

kan worden bestraft met een geldboete tot 20.000 €, en dat indien

als strafbaar feit bedrog kan worden bewezen (§ 263 StGB van het

Duitse wetboek van strafrecht) de kans bestaat op een geld- of

vrijheidsstraf tot maximaal vijf jaar alsmede het naheffen van de niet

afgedragen tolgelden.

31
Ik verklaar dat alle opgaven volledig en naar waarheid zijn ingevuld.

32
Plaats, datum

33
Handtekening en evt. Firmastempel

34
Stuur het formulier met rechtsgeldige handtekening en

bedrijfsstempel en alle documenten via e-mail aan:

Mautbefreiung@toll-collect.de

We verzoeken u geen bijlagen te sturen die groter zijn dan 5 MB.

35
Als alternatief kunt u de documenten ook per post aan:

Toll Collect GmbH

Kundenmanagement und Abrechnung

Postfach 11 03 29

10833 Berlin

Deutschland

99
* Verplicht invulveld
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