Satellic OBU bestelling met UTA Premium Service
Met de Satellic OBU rekent u de tolheffingen in België voor vrachtwagens met een gewicht van meer dan 3,5 t eenvoudig en
comfortabel via UTA af. Met onze Premium Service voeren wij alle administratieve taken voor u uit!

Vul het formulier volledig in en stuur dit aan:

fax: 00 800 / 88 26 83 62 of e-mail: support@uta.de
UTA klantnummer
(indien beschikbaar)

Factuuradres:
Firmanaam
Straat + huisnummer
Postcode + plaats + land
BTW-nr.

Contactpersoon:

Gelieve in acht te nemen dat de aangegeven contactpersoon bij wedervragen of voor bestelbevestigingen door UTA en door de tolexploitant
direct gecontacteerd kan worden.

CONTACTPERSOON

De heer

Mevrouw

Voornaam
Naam
E-mail
Telefoon

(incl. nationaal kengetal)

Afwijkend leveringsadres:

Gelieve de volgende velden slechts in te vullen indien de tolboxen van deze bestelling aan een afwijkend adres gezonden dienen te worden.

Firmanaam
Ter attentie van
Straat + huisnummer
Postcode + plaats + land
Telefoon

(incl. nationaal kengetal)

Toegangsgegevens Road User Portal (het online-registratieportaal van de tolexploitant):

Om uw voertuigen te kunnen registreren, is een toegang tot het Road User Portal benodigd. Gelieve hier te vermelden, of wij een nieuwe
toegang voor u kunnen creëren of bestaande inloggegevens kunnen gebruiken.

LOG-IN (aanvinken a.u.b.)

Mijn toegangsgegevens luiden

Ik heb nog geen toegangsgegevens

Gebruikersnaam
Wachtwoord

aantal
Hiermee bestellen wij

Satellic tolboxen, met het verzoek deze voor de voertuigen volgens
bijgevoegd kentekenbewijs* te registreren.

*Gelieve voor ieder voertuig een goed leesbare kopie van het inschrijvingsbewijs (kentekenbewijs) bij te voegen. Indien de gegevens over de
EURO-uitlaatgasnorm niet op het inschrijvingsbewijs vermeld zijn, verzoeken wij u, aanvullend een bewijs van de EURO-norm (bv. CEMT-vergunning, COP
document) bij te voegen.
Databeveiliging:
Met het ondertekenen van dit formulier machtig ik Union Tank Eckstein GmbH & Ko.KG, namens mij de bepalingen en de afwikkeling van de
voor de tolheffingsdienst noodzakelijke gebruikersovereenkomst met de tolexploitant aan te gaan alsook wijzigingen in betreffende
systemen, waaronder ook het gebruik van (gedeeltes van) gegevens zoals het AGES KESS-systeem, door te voeren. Bovendien accepteer ik
met mijn handtekening de "Voorwaarden van de UTA Viapass Premium Service" ", de databeveiligingsvoorwaarden van UTA, welke online
via UTA Exclusief in te zien zijn evenals de Algemene Verkoopvoorwaarden van de tolexploitant Satellic N.V. die onder
https://www.satellic.be/nl-BE/downloads/extras zijn in te kijken. Ik bevestig, hiervan kennis genomen te hebben en hiermee akkoord te
gaan.

___________________________________________________
Firmastempel, datum en handtekening
_________________________________________________________________________________________
De betaling van de tol is onderworpen aan de betreffende tolverordening resp. aan de AV van de betreffende tolexploitant. Hulp nodig? Neem contact op met UTA
Nederland BV, +31 (0) 30 231 5724. Info.nlb@UTA.com
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Voorwaarden van de UTA Viapass Premium Service

1.Door UTA te leveren diensten
1.1 UTA levert in verband met het door de exploitant van het
Belgische tolsysteem Viapass (onderstaand: „tolexploitant“)
beschikbaar gestelde webportaal in het kader van de UTA Viapass
Premium Service in naam en in opdracht van UTA klanten de
hierna beschreven diensten tegen de in de tarievenlijst vermelde
condities. De tarievenlijst is in de telkens actuele versie op
www.uta.de in het exclusieve klantdomein in te kijken.
1.2 UTA creëert – voor zover noodzakelijk – in het webportaal
van de tolexploitant een gebruikersrekening voor de UTA klant en
voert aan de hand hiervan de registraties van de voertuigen en
de bestellingen van de voor de registratie in het tolsysteem
benodigde On-Board-Units (onderstaand: „OBU’s“) door. Verder
voert UTA voor de UTA klant de deponering en wijziging van de
aan de voertuigen toegewezen UTA factureringskenmerken in het
webportaal door. UTA neemt de door de UTA klant overgemaakte
registratie- en bestelgegevens in ontvangst en maakt ze,
aangevuld door de UTA factureringskenmerken, aan de
tolexploitant over.
1.3 Door de UTA klant meegedeelde registratiegegevens (bv.
adres, BTW-nr. –voor zover beschikbaar het Belgische-,
voertuiggegevens) of de wijziging daarvan worden/wordt door
UTA via het webportaal aan de tolexploitant overgemaakt. UTA
voert geen controle met betrekking tot de inhoudelijke juistheid
van de van de UTA klanten ontvangen informatie uit. UTA is niet
verplicht, ongevraagd wijzigingen van deze gegevens door te
voeren of de UTA klant op de nood aan wijzigingen te wijzen, ook
en voor zover via andere procedures UTA de opdracht gegeven
wordt, gegevens te wijzigen.
1.4 UTA maakt verder door de UTA klant geplaatste bestellingen
van OBU’s alsook defect- en verbodsmeldingen aan de
tolexploitant over.
1.5 De door UTA in het kader van de UTA Viapass Premium
Service aangeboden diensten bestaat erin, de van de UTA klant
ontvangen gegevens en bestellingen zonder eventuele meldingen
en aanvragen (onderstaand samen: „informatie“) zonder uitstel
via het webportaal aan de tolexploitant over te maken. UTA heeft
geen invloed op het tijdstip, waarop de overgemaakte informatie
door de tolexploitant in aanmerking genomen wordt. De
definitieve doorvoering van de registratie, de uitvoering van
bestellingen, de inachtneming van wijzigingen, defect- en
wijzigingsmeldingen en ook de realisatie van afgewezen
aanvragen zijn veeleer alleen aan de tolexploitant voorbehouden.

2. Plichten van de UTA klant
2.1 De UTA-klant geeft UTA met de sluiting van de overeenkomst
de volmacht, namens hem de voor de levering en de afwikkeling
van de toltransacties noodzakelijke gebruikersovereenkomst met
de tolexploitant te sluiten evenals aanmeldingen en wijzigingen.in
het systeem daarvan, o.a. ook door gebruikmaking van
gegevensinterfaces, zoals het AGES KESS-systeem, door te
voeren.
2.2 Heeft de UTA klant op het tijdstip van de bestelling van de
UTA Viapass Premium Service bij de tolexploitant reeds een
gebruikersrekening, dan zal hij de gebruikersgegevens over zijn
gebruikersrekening aan UTA overmaken.
2.3 Opdat een registratie doorgevoerd kan worden, zal de UTA
klant al de voor de registratie noodzakelijke informatie en
documenten onmiddellijk na het plaatsen van de bestelling
volledig en correct ter beschikking stellen.
2.4 Indien de tolexploitant in het kader van de registratie
informatie of documenten navordert, zal de UTA klant deze per
omgaande ter beschikking van UTA stellen.
2.5 Na voltooiing van de registratie controleert de UTA klant de
registratiegegevens op juistheid en deelt UTA een eventuele nood
aan wijzigingen mee. Verder is de UTA klant zelf verantwoordelijk
voor de actuele aard van deze gebruikers-, voertuig- en overige
gegevens (incl. voor de BTW en de facturering relevante
gegevens). Zijn er wijzigingen noodzakelijk, dan zal de UTA klant
UTA tijdig de opdracht geven, deze gegevens te wijzigen.
2.6 Worden er door de tolexploitant documenten, informatie of
factureringen in het webportaal ter beschikking gesteld, dienen
deze door de UTA klant zelf opgevraagd te worden. Maakt de
tolexploitant aan de UTA klant een verzoek tot wijziging van
registratiegegevens over, dan informeert de UTA klant UTA daar

onmiddellijk over en geeft hij UTA de opdracht, de doorgegeven
registratiegegevens te wijzigen.
2.7 De borgsom voor een Satellic OBU ten bedrage van € 135 ,wordt door UTA overgenomen en dient na de uitgifte van de box
of maandelijks in 12 dan wel 24 termijnen betaald te worden. Tot
aan de volledige terugbetaling van de borgsom is de UTA klant
verplicht, de met de Satellic OBU af te rekenen tolheffingen met
de uitgereikte UTA kaart te betalen.
2.8 De teruggave van de Satellic OBU kan eenvoudig en
comfortabel via UTA plaatsvinden. Is een teruggave van de
Satellic OBU vóór het verstrijken van de laatste betalingstermijn
noodzakelijk - in het bijzonder bij termijnbetalingen over 12 of 24
maanden - dan is de UTA klant verplicht, het tolapparaat in elk
geval naar UTA terug te sturen om een correcte afhandeling van
de borgsom te garanderen.

3. Beperking van aansprakelijkheid
3.1 UTA is onbeperkt aansprakelijk voor nadelen die uit een
schending van het leven, van het lichaam of van de gezondheid
voortvloeien en op een opzettelijk of nalatig plichtsverzuim
vanwege UTA gebaseerd zijn. UTA is ook onbeperkt aansprakelijk
voor overige nadelen die op een opzettelijk of grof nalatig
plichtsverzuim vanwege UTA berusten.
3.2 Voor nadelen op grond van een gewoon nalatige schending
van de plichten, die voor een gepaste en correcte doorvoering
van het contract essentieel zijn en op wier nakoming de klant dan
ook vertrouwt en mag vertrouwen (kardinaalsplichten), is UTA
slechts beperkt aansprakelijk voor de kenmerkend voorzienbare
nadelen.
3.3 Andere schadeclaims zijn onder voorbehoud van de hierna
volgende alinea 3.4 uitgesloten.
3.4 Beperkingen van aansprakelijkheid en uitsluitingen van
aansprakelijkheid (disclaimers) volgens deze alinea 3 laten de
aansprakelijkheid van UTA volgens de dwingende wettelijke
voorschriften van de wet betreffende de aansprakelijkheid voor
producten, op grond van het arglistig verzwijgen van een gebrek
en de verlening van een garantie voor de kwaliteit van een
bepaalde zaak, onaangeroerd.
3.5 Deze alinea 3 geldt voor elke gebruikmaking van UTA door de
UTA klant onafhankelijk van de rechtsgrond, in het bijzonder voor
de contractuele en strafrechtelijke aansprakelijkheid.
3.6 Voor zover de aansprakelijkheid voor UTA volgens deze alinea
3 beperkt of uitgesloten is, gelden de beperkingen of uitsluitingen
ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van de medewerkers,
van de wettelijke vertegenwoordigers en agenten van UTA.

4. Force Majeure (overmacht)
UTA is niet verantwoordelijk voor hindernissen bij de levering van
diensten die door buiten haar invloedssfeer liggende
omstandigheden veroorzaakt werden. UTA is daarom in het
bijzonder niet aansprakelijk voor eventuele nadelen voor de UTA
klant,
a)
die voortvloeien uit het feit dat UTA gegevens en meldingen
vanwege de UTA klant wegens de ontbrekende
beschikbaarheid van het webportaal van de tolexploitant
niet of niet tijdig aan deze laatste kan overmaken;
b)

die daaraan te wijten zijn dat de in het webportaal
ingevoerde informatie na de verzending daarvan door UTA
door technische en elektronische fouten op de
overdrachtweg niet, niet volledig of foutief aan de
tolexploitant overgemaakt wordt;

c)

die tot stand gekomen zijn doordat de UTA klant in het
webportaal van de tolexploitant zelf gegevens ingevoerd of
wijzigingen aan gegevens doorgevoerd heeft, zonder dit
met UTA te bespreken.

5. Aanvullende geldigheid van de AV van UTA
Naast
deze
voorwaarden
gelden
de
Algemene
Verkoopvoorwaarden van UTA in de actuele versie indien deze
voorwaarden de toedracht niet regelen. De Algemene
Verkoopvoorwaarden kunnen opgevraagd worden bij UTA of
worden gedownload via www.UTA.com.
Stand: 29.01.2016

