Wijziging van de voertuiggegevens voor de UTA MultiBox®
Met dit formulier kunt u een kenteken en de voertuiggegevens wijzigen op uw actieve UTA MultiBox®.
Vult u het formulier aub volledig in en stuur dit naar:

Fax: 00 800 / 88 26 83 62 of per e-mail: support@uta.com
LET OP:

1

Klantgegevens

UTA klantnummer

Contactpersoon

Telefoonnummer

E-Mail adres

2

 De registratie van voertuigen neemt op dit moment nog wat tijd in
beslag bij de Franse Tolexploitant dus geef op tijd de kentekenwissel
door!
 Controleert u in ieder geval voordat u vertrekt of de
kentekenwijziging is doorgevoerd. Het actueel geregistreerde
kenteken kunt u altijd terugvinden via het menu op uw UTA
MultiBox®.

Gegevens nieuw voertuig

Kentekenwijziging
UTA MultiBox® boxnummer
(begint met 315…)

Oud kenteken

Kenteken

Nationaliteit

Euronorm

Vrachtwagen

BUS

Aantal
assen
trekkende
voertuig

Max
aantal
assen

Max. totaal
gewicht incl.
oplegger in kg
(F3)

Activering tol België
service
ja*
nee

1
2
3
4
5

*Let op bij activering tol België:

 Per activeringsopdracht dient u het ingevulde en ondertekende formulier "UTA MultiBox® Viapass bepalingen" mee te sturen.
 Voor elk nieuw aan te melden kenteken wordt een kopie kentekenbewijs, waarop alle voertuiggegevens vermeld staan, gevraagd.
Indien de euronorm of het totaal gewicht (F3) niet zijn vermeld op het kentekenbewijs, dient u een extra bewijs bij te voegen. (b.v. CEMT-document, COP Dokument, COC certificaat)
UTA is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet of niet tijdig doorgeven van een kentekenwissel tenzij UTA deze schade opzettelijk of door grove nalatigheid veroorzaakt.
Ik verklaar ermee akkoord te gaan dat UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG mijn gegevens ten behoeve van de contractafwikkeling opslaat, verwerkt en zal gebruiken. Met de handtekening op dit
registratieformulier erken ik verder van alle " UTA MultiBox® - contractvoorwaarden“, die online in de exclusieve UTA –zone beschikbaar zijn, kennis te hebben genomen en ermee akkoord te gaan.

Firmastempel & handtekening

Datum

De tolheffing is onderworpen aan de betreffende tolverordening resp. de Algemene Voorwaarden van de betreffende tolexploitant. Uw UTA vestiging staat u graag te woord, via + 31 (0) 30 231 5724.
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UTA MultiBox® Viapass bepalingen

1. Rechtsverhoudingen/UTA MultiBox® in het Viapass systeem België
In het kader van de Viapass services handelt UTA met betrekking tot de gebruikmaking van het tolplichtige wegennet
tegen betaling van de tolheffingen in naam en opdracht van de firma Axxès, S.A.S. met een kapitaal van 8.533.000 €,
maatschappelijke zetel in 10-12 Bd Vivier Merle in 69003 Lyon, Frankrijk, geregistreerd onder het nummer 482 930 385, die op
haar beurt in naam en voor rekening van SOFICO Wallonië (Rue Canal de l’Ourthe 9/3,4031 Angleur, België; TVA BE
0252151302), de administratie van het Brusselse hoofdstedelijke gewest (Jardin Botanique 20, 1000 Brussel, België) en van
de administratie van de regio Vlaanderen (Vlaamse Belastingdienst, Vaarstraat 16, 9300 Aalst, België) (samen
„tolheffingsinstantie“) handelt. De beschikbaarstelling van de UTA MultiBox®/en en levering van de UTA-eigen diensten,
in het bijzonder bij de facturering, vinden in eigen naam plaats.
2. Geldigheid van de Viapass bepalingen
De betreffende rechten en plichten met betrekking tot de gebruikmaking van het tolplichtige wegennet tegen betaling van de
tolheffingen worden vastgelegd voor het Brusselse hoofdstedelijke gewest in de verordening d.d. 29 juli 2015, voor de regio
Vlaanderen in het decreet d.d. 3 juli 2015, in de artikelen 3.3.1.0.11, 3.3.1.0.13 en 3.5.3.0.2, en in paragraaf 2 van de Vlaamse
belastingwet d.d. 12 december 2013 en voor de regio Wallonië in het decreet d.d. 16 juli 2015 (samenvattend
„tolvoorschriften“).
3. Contract met tolheffingsinstantie
Bij de gebruikmaking van het tolplichtige wegennet komt daarmee een contract volgens Belgisch recht op grond van de
tolvoorschriften tussen de betreffende tolheffingsinstantie en u tot stand.
4. Noodgevalprocedure voor de Viapass service:
Indien het tijdens een rit in België tot een onverwachte beschadiging of storing van de UTA MultiBox® komt (aanwijzing: rood
licht verschijnt op het display, waarschuwingsgeluid weerklinkt vier keer), moet er onmiddellijk op het telefoonnummer +33 4 26
29 75 80 een reservebox („Satellic OBU“) in opdracht gegeven worden. Deze kan aansluitend op één van der 65 Satellic
servicepunten (zie ook www.satellic.be/en-UK/servicepoints) verkregen worden.
5. Aanvullende geldigheid van de UTA AVV en van de UTA MultiBox® gebruiksvoorwaarden
Aanvullend op deze voorwaarden gelden de Algemene Verkoopvoorwaarden van UTA alsook de algemene contractvoorwaarden
voor het gebruik van de UTA MultiBox® telkens in hun bij overeenkomst van deze voorwaarden geldende versie. Deze kunnen bij
UTA opgevraagd of op www.uta.de ingekeken en gedownload worden. Het gebruik van de UTA MultiBox® kan te allen tijde
conform artikel 9 van de UTA MultiBox® contractvoorwaarden en artikel 7 van de Algemene Verkoopvoorwaarden van UTA
beëindigd worden.
6. Wijziging van deze contractvoorwaarden
Over de wijzigingen van de hier overeengekomen voorwaarden wordt de klant schriftelijk geïnformeerd. Met het verdere gebruik
van de UTA MultiBox® na ontvangst van deze wijzigingsmededeling, erkent de klant de gewijzigde voorwaarden.
7. Machtiging van de activering van de UTA MultiBox® voor de Viapass service:
Met mijn handtekening machtig ik
naam:

_____________________________

functie:

_____________________________

firma:

_____________________________

adres:

_____________________________

in naam van

_____________________________
_____________________________
BTW-nr./SIRET:

_____________________________

UTA-klantnummer:

_____________________________

voor de activering van de UTA MultiBoxen® voor het/de hierna vermelde voertuig(en) en verklaar ik, de hierna vermelde stappen
op te volgen resp. hun strikte opvolging te gelasten en accepteer ik uitdrukkelijk de hierboven onder de punten 1-6 vermelde
voorwaarden:
a.

Ik heb de hierna aangegeven gegevens van mijn voertuigen gecontroleerd en geef ze hiermee vrij. Noodzakelijke correcties
heb ik doorgevoerd en ik geef de opdracht, de hier vermelde gegevens over te nemen.

b.

Voor de toevoeging van de UTA Multibox Service Updates voor België heb ik de bijgevoegde informatie ,,UTA MultiBox®
activeringshandleiding voor de service-update BEL' ter activering van de UTA Multibox gelezen en ik zal de nodige
stappen/maatregelen nemen om te zorgen, dat deze voor het gebruik van het tolnetwerk in Belgë uitgevoerd worden.

c.

Indien er na de activering van de UTA MultiBox® een bijkomende voor de tolheffing in het Viapass systeem geactiveerde
OBU in het voertuig aanwezig is, wordt deze vóór aanvang van een rit in het tolplichtige wegennet in België uit het voertuig
verwijderd of gedeactiveerd.
Ik verklaar hiermee uitdrukkelijk, akkoord te zijn met de betaling van bijkomende tolheffingen die na een succesvolle
activering van de UTA MultiBox® bij de gelijktijdige gebruikmaking van een bijkomende voor de tolheffing in het Viapass
systeem geactiveerde OBU tijdens een rit in het tolplichtige wegennet in België kunnen ontstaan.

_________________________________
Firmastempel, datum en handtekening

30.08.2016
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