Bestelling tolbox Wit Rusland > 3,5 t
Mt de UTA tolexperts kunt u natuurlijk ook de tol voor voertuigen boven de 3,5 ton (max. toelaatbaar totaal
gewicht) afrekenen in Wit Rusland. Vult u het formulier compleet in en stuur dit per post (geen digitale
kopie of fax toegestaan) naar:
UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG
z. Hd. Registrierungsservice
Heinrich-Eckstein-Straße 1
63801 Kleinostheim
Duitsland

UTA klantnummer:

Firma & rechtsvorm

Adres

Postcode, plaats

Land

U ontvangt per e-mail een bevestiging van UTA dat u uw box kunt afhalen door overleg van het originele
kentekenbewijs op een vastgesteld tijdstip bij een POS distributiepunt in Wit Rusland. Vult u aub een
contactpersoon, telefoonnummer en e-mail adres in waarop u te bereiken bent:
Contactpersoon

Telefoonnummer

E-mail

Hierbij bestellen wij voor de volgende voertuigen een BelToll OBU:
Kenteken

Land

Voertuigsoort*

Euronorm

Bouwjaar

Assen
(trekkend
voertuig)

Toegestaan totaal
gewicht

Metalen
windscherm

Stuur de volgende documenten op:
Origineel:
- Dit bestelformulier
- Het formulier „Volmacht“ van de tolexploitant (origineel naar UTA Nederland BV)
Kopie:
- Uittreksel KvK/ handelsdossier en bevestiging van het btw nummer
(indien dit niet in het handelsregister vermeld is)
- Kentekenbewijs voor ieder aangemeld voertuig
- Bewijs van euronorm wanneer deze niet is vermeld in het kentekenbewijs. CEMT en COP documenten worden
geaccepteerd.
- Indien van toepassing: het huur- of leasecontract.
LET OP: iedere kopie dient u te voorzien van een firmastempel

Ik/ wij accepteren de Algemene Voorwaarden van UTA, welke ik heb ingezien op www.UTA.com.
UNION TANK Eckstein GmbH zal uw gegevens met betrekking tot deze overeenkomst opslaan, verwerken en
gebruiken.

_____________________________________
Firmastempel, datum en handtekening
______________________________________________________________________________________
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De betaling van de tol is onderhevig aan de betreffende tolverordening en de voorwaarden van de tolexploitant. Als u nog vragen heeft over de tol, vindt u alle
informatie en documenten op www.mautinfo.de. Ook kunt u contact opnemen met UTA Nederland BV, + 31 (0) 30 231 5724.
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