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TOL VOOR VRACHTWAGENS IN DUITSLAND

De toltarieven zijn vastgelegd in de Duitse wegenver-
keerswet betre� ende de tol op rijkswegen. De tol wordt 
berekend op basis van de afstand die het voertuig of 
de voertuigcombinatie op de tolplichtige wegen afl egt 
en een toltarief in cent/kilometer, dat een aandeel voor 
de veroorzaakte kosten voor infrastructuur, luchtver-
vuiling en geluidsbelasting omvat.   

Geregistreerde klanten
Automatische boeking via een voertuigtoestel (OBU), 
dat in het voertuig wordt ingebouwd, is de meest een-
voudige en comfortabele manier voor de tolhe�  ng. Met 
behulp van de GPS-satellietsignalen en andere senso-
ren voor plaatsbepaling herkent het voertuigtoestel de 
afgelegde, tolplichtige trajecten van het voertuig. 

Het voertuigtoestel wordt automatisch ingeschakeld 
bij de ontsteking. De bestuurder is verplicht de inge-
voerde gegevens (gewichtsklasse, aantal assen bij een 
toegelaten totaalgewicht boven 18 ton en milieuklasse) 
voor elke rit te controleren en, indien nodig, aan te 
passen. Ook bij voertuigen en voertuigcombinaties met 
een toegelaten totaalgewicht tot 18 ton kan het aantal 
assen vermeld worden. 

Het voertuigtoestel stuurt dan de rijgegevens en voer-
tuigspecifi eke kenmerken vertraagd en gecodeerd naar 
het rekencentrum; pas daar vindt de toewijzing aan het 
tolplichtige wegennet plaats. De tol voor de tolplichtige 
trajecten wordt daarna in het rekencentrum op basis 
van de voertuigspecifi eke kenmerken berekend.  De te 
betalen tol wordt aan de hand van het kenteken van 
het voertuig aan de klant toegewezen. Het transport-
bedrijf ontvangt regelmatig (een keer per maand) een 
toloverzicht.

Informatie over de nog niet afgerekende ritten vindt u 
in het klantenportaal. In de rubriek “Niet-afgerekende 
ritten” kan de informatie over de afzonderlijke ritten en 
de bijbehorende tolbedragen worden opgeroepen.

Overzicht

DE

TOLAFREKENING

Bovendien kunnen geregistreerde klanten ook tot 24 uur 
voor vertrek fl exibel via de Toll Collect app, online op 
het internet of aan een tolterminal hun traject boeken. 
De tol wordt afgerekend via het betaalmiddel dat bij de 
registratie is opgeslagen.

Geregistreerde klanten van Toll Collect kunnen de vol-
gende betalingswijzen gebruiken:

  Afrekening via tegoedrekening (overschrijving vooraf)
  Toll Collect-incasso (SEPA-mandaat)
  Kredietkaarten
  Tankkaarten

Niet-geregistreerde klanten / 
klanten met boekingsaccount
Niet-geregistreerde klanten en klanten met een boe-
kingsaccount kunnen bij de handmatige boeking een 
beroep doen op verschillende betalingswijzen:

  Contant
  Paysafecard
  Tank- en kredietkaarten

Bij veel tolterminals kunnen klanten de tol contant in 
euro en in de op die locatie aanvaarde valuta betalen. 

Bij de handmatige boeking kunnen klanten hun 
boeking ook zonder contant geld met de paysafecard 
betalen. Welke kredietkaarten en tankkaarten door 
Toll Collect worden geaccepteerd, kan op elk moment 
via www.toll-collect.de of bij de klantenservice worden 
opgevraagd.

To
ll 

Co
lle

ct
 G

m
bH

, K
OM

, B
er

lin
, 0

95
, V

 11
.0

, N
L 

– 
St

an
d 

11
/2

02
0

*  gratis, kosten vanuit mobiele netwerken kunnen afwijken
**  Binnen Duitsland: Prijs in het vaste net 3,9 ct/min;

prijzen in mobiele netwerken maximaal 42 ct/min

Zo bereikt u ons
Klantgegevens, de actuele betalingswijze en de bij 
Toll Collect geregistreerde voertuigen kunnen op 
elk moment in het klantenportaal worden bekeken. 
Informatie over het klantenportaal vindt u op de 
website van Toll Collect. De medewerkers van de 
klantenservice helpen u graag verder.

Bel gerust onze Service Hotline van maandag tot 
vrijdag van 7 tot 19 uur op:

binnen Duitsland: 0800 222 26 28 *
vanuit het buitenland: 00800 0 222 26 28 *

of schrijf ons

E-mail: info@toll-collect.de

Toll Collect GmbH
Customer Service
Postfach 11 03 29
10833 Berlin
Duitsland

Fax: +49 180 1 22 26 28 **

www.toll-collect.de
www.toll-collect-blog.de
www.facebook.com/TollCollect
www.youtube.com/user/TollCollectVideo
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Toll Collect-incasso
De Toll Collect-incasso is een heel eenvoudige en 
gemakkelijke betalingswijze. Toll Collect int de verschul-
digde bedragen via de SEPA-incasso van uw zakelijke 
rekening. Het bedrijf ontvangt vóór elke afschrijving een 
e-mail met het af te rekenen bedrag. 

Voordelen:
  Door de betaling volgens het maandelijkse tolover-

zicht hee�t het bedrijf vanaf de rit een betalingster-
mijn van max. 30 dagen.

  Transparantie bij de afrekening: het toloverzicht en 
de a�boeking komen overeen.

  De incasso is bij Toll Collect gratis.
  Toll Collect biedt bij probleemloze betalingen een 

onbeperkte rijlimiet.

  Meer informatie is te vinden op 
www.toll-collect.de/go/directdebit-nl of rechtstreeks 
bij de klantenservice van Toll Collect.

Tankkaarten en kredietkaarten
Bij het betalen van de tol met een krediet- of tankkaart 
sluit de klant eerst een contract af met een door 
Toll Collect geaccepteerde aanbieder van krediet- of 
tankkaarten. Vervolgens betaalt de klant de tol via zijn 
kaartcontract aan Toll Collect. Bij enkele kaartbedrijven 
wordt de betalingswijze door Toll Collect per dag inge-
steld.

Elke geregistreerde klant ontvangt van Toll Collect 
regelmatig, momenteel een keer per maand, een bewijs 
van de te betalen tol. In dit zogenoemde toloverzicht 
staat de som van de tolhe�  ngen voor de desbetre� en-
de afrekeningsperiode. Als kost is de tol vrijgesteld van 
btw. Het aandeel van de externe kosten (luchtvervuiling 
en geluidsbelasting) wordt afzonderlijk vermeld. Het 
toloverzicht wordt via het klantenportaal of per post 
verzonden. Zodra de afrekeningsdocumenten in het 
klantenportaal beschikbaar zijn, wordt de klant via 
e-mail hierover geïnformeerd door Toll Collect.

Indien gewenst, ontvangt de klant bovendien gratis een 
overzicht van de afzonderlijke ritten. Dit overzicht bevat 
een gedetailleerde lijst met de afgelegde, tolplichtige 
ritten. Zo kunt u de tolbedragen precies per voertuig en 
tolplichtig traject nagaan. Het overzicht van afzonderlij-
ke ritten wordt ook via het klantenportaal (als PDF-do-
cument of CSV-bestand) of per post verzonden. 

Bovendien zijn er zogenoemde details over de rit. 
Hiermee kan de klant afzonderlijke boekingsnummers 
oproepen en een gedetailleerde lijst met trajectgedeel-
ten en de bijbehorende kosten bekijken. Deze kunnen 
alleen worden opgeroepen via het klantenportaal.

  Meer informatie, voorbeelden en toelichtingen 
zijn beschikbaar in het download-center onder de 
rubriek “Afrekening” op www.toll-collect.de.

Toloverzicht / overzicht 
afzonderlijke ritten / 
details over de rit

Betalingswijzen

Afrekening via tegoedrekening
Toll Collect biedt haar klanten directe betaalmoge-
lijkheden aan, bijvoorbeeld opladen van het saldo via 
overschrijving vooraf op de tegoedrekening. Hierbij is het 
belangrijk dat de klant er steeds op let dat voor het begin 
van de rit voldoende saldo op zijn rekening staat.

Zo werkt het:

Het bedrijf zet tijdig van tevoren een bedrag, dat over-
eenkomt met het te verwachten aantal kilometers, op zijn 
tegoedrekening bij Toll Collect, dat voortdurend wordt 
verrekend met de te betalen tol. 

Ontvanger: Toll Collect GmbH
Bank: Helaba
IBAN: DE88 3005 0000 0001 6401 19
BIC/Swi�t-code: WELADEDD
Onder vermelding van: Gebruikersnummer “XXXXXXX” “Maut”

Let erop dat het gebruikersnummer goed wordt aangege-
ven in de vermelding om ervoor te zorgen dat het bedrag 
snel geboekt en aan de tegoedrekening kan worden 
toegewezen. 

Het saldo op de rekening kan op elk moment telefonisch 
bij de klantenservice worden opgevraagd.

  Als het snel moet gaan: Als het sneller moet gaan, 
kan het saldo voor de tol ook op dezelfde dag worden 
opgeladen via het online portaal van Eventim, de 
partner van Toll Collect, op www.paytoll.eu.


