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Invulhulp

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

Toll Collect GmbH, KOM, Berlin, 107, V 4.0, Stand: 01/2023

In opdracht van het

1
Contractovername

2
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 *.

3

4
Klantgegevens

5
Klantnummer

6
Bedrijf (met rechtsvorm) of naam OUD

7
Bedrijf (met rechtsvorm) of naam NIEUW

8
Kantoor van inschrijving, Handelsregisternummer

9
Voer uw fiscale nummer of btw-nummer in

10
Belastingnummer

11
of

12
BTW-identificatienummer

13
Landencode

14
Voor EU-leden:

15
Voor niet-EU-leden:

16
Bedrijf NIEUW, klantnummer

17
NIEUW bedrijfsadres klant (indien nog niet geregistreerd bij Toll

Collect)

18
Straat, huisnummer

19
Postbus

20
Postcode

21
Plaats

22
Land

23
Contactpersoon (Naam, voornaam)

24
E-mail

25
Telefoon

(a.u.b. landnummer, netnummer, abonneenummer)

26
E-mailadres voor afrekeningen

27
Diensten (van het NIEUWE bedrijf invullen)

28
Toloverzicht

Hoe wilt u het toloverzicht ontvangen? (slechts één optie selecteren

a.u.b.)

29
Op het Klantenportaal

30
Activeer uw webaccount op het Klantenportaal om het toloverzicht te

kunnen raadplegen. Toll Collect GmbH stuurt u een bericht op uw

factuur-e-mailadres zodra toloverzichten op het Klantenportaal ter

beschikking worden gesteld.

31
via de post

32
Overzicht afzonderlijke ritten

Hoe wilt u het overzicht afzonderlijke ritten ontvangen? (slechts één

optie selecteren a.u.b.)

33
Activeer uw webaccount op het Klantenportaal om het overzicht

afzonderlijke ritten te kunnen raadplegen. Toll Collect GmbH stuurt u

een bericht op uw factuur-e-mailadres zodra overzichten

afzonderlijke ritten op het Klantenportaal ter beschikking worden

gesteld.

34
Het overzicht afzonderlijke ritten kan niet per post worden

toegestuurd als het toloverzicht op het Klantenportaal ter

beschikking wordt gesteld.

35
Zodra u geregistreerd bent, kunt u het klantenportaal van Toll Collect

gebruiken.

36
E-mail klantenportaal

Voor automatische meldingen als er nieuwe documenten voor u zijn

klaargezet in het klantenportaal.

37
Ik ga ermee akkoord, dat de firma

38
de rechten en plichten van mijn gebruiksverhouding met Toll Collect

GmbH overneemt.

39
Opmerking: Hiervoor is het noodzakelijk dat de nieuwe firma de

verklaring op pagina 3 ondertekent en een kopie van het uittreksel

uit het handelsregister of de bedrijfsaanmelding of -wijziging naar

Toll Collect stuurt.

40
Mijn oude gebruikersnummer mag worden verwijderd nadat de

contractoverdracht is uitgevoerd.

41
Ik verklaar dat alle opgaven volledig en naar waarheid zijn ingevuld.

Toll Collect zal uw gegevens uitsluitend opslaan, verwerken en

gebruiken voor contractuele doeleinden.

Ik accepteer de Algemene Voorwaarden van Toll Collect GmbH. De

Algemene Voorwaarden zijn op internet te vinden op www.toll-

collect.de/go/agb of kunnen bij Toll Collect GmbH worden

aangevraagd (oproepen vanuit Duitsland: 0800 222 2628, oproepen

vanuit het buitenland: 008000 222 2628 (gratis, kosten vanuit mobiele

netwerken kunnen afwijken))

** gratis, kosten vanuit mobiele netwerken lopen uiteen

42
Plaats, datum

43
Handtekening en evt. Firmastempel

(OUD bedrijf)

44
Stuur het formulier voorzien van een rechtsgeldige handtekening en

een firmastempel per e-mail naar service@toll-collect.de of per post

naar Toll Collect GmbH, Customer Service, Postfach 11 03 29, 10833

Berlin, Duitsland

45
Door de nieuwe firma in te vullen

46
De overdracht van de rechten en plichten uit de gebruiksverhouding

met Toll Collect GmbH van de oude naar de nieuwe firma, in het

bijzonder de overname van de voertuigtoestellen (OBU’s), is

uitsluitend dan mogelijk, wanneer deze nieuwe firma de

aansprakelijkheid overneemt voor alle aanspraken die Toll Collect

heeft ten opzichte van de oude firma.

(N.B.: Het is alleen mogelijk om alle voertuigtoestellen van de gehele

vrachtwagenvloot over te nemen. Hierdoor blijft het oude

gebruikersnummer behouden.)

Hiervoor is het noodzakelijk, dat de nieuwe firma de onderstaande

verklaring ondertekent en een kopie van het uittreksel uit het

handelsregister (indien voorhanden) aan Toll Collect stuurt.

47
Overdracht van de rechten en plichten

48
Ik bevestig in naam van

49
, dat de gebruiksverhouding tussen Toll Collect GmbH en

50
op ons is overgegaan en wij de aansprakelijkheid overnemen voor

alle aanspraken die Toll Collect vanuit deze gebruiksverhouding

heeft op de boven (in veld 6) genoemde firma.

51
Handtekening en evt. Firmastempel

(NIEUW bedrijf)

99
* Verplicht invulveld

Pagina 1 van 1

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

