
Gebruiksaanwijzing van de tolbadge 

>> HOE ACTIVEERT U UW ELEKTRONISCHE TOLBADGE ? 

1. Ga voor het activeren van uw badge naar :
www.easytrip.fr/activation

2. Houd uw IBAN en creditcard (Visa,
Mastercard) bij de hand om u te abonneren
op de Easytrip Pass.

3. Zodra u de 5 stappen van de registratie hebt
uitgevoerd, wordt uw badge binnen 48 uur
geactiveerd.

>> DE HOOFDPUNTEN

De activering gebeurt met het nummer op het etiket
op de achterkant van de Liber-t badge. Verwijder het
schutvel van het etiket om het nummer te vinden.
Dit nummer is uniek en bestaat uit 17 cijfers.
U moet zich registreren om u te kunnen abonneren.

Ter herinnering; het abonnement is vrijblijvend! Voor elke maand van
gebruik wordt € 1,60 in rekening gebracht plus het verschuldigde
tolbedrag bij elke tolpoort.

In verband met de fraudebestrijding wordt u doorgeleid naar een
pagina met het verzoek om toestemming voor de betaling. Het
afgebeelde bedrag van € 1,00 wordt alleen

Na de ondertekening van de SEPA-machtiging die uw abonnement
valideert, ontvangt u binnen 48 uur een e-mail die de activering
bevestigt.

>> HOE BEVESTIGT U UW BADGE ? 

Reinig eerst de zone met zwarte stippen,
links van de achteruitkijkspiegel in het
midden van de voorruit.

Plaats de badge in de houder, met het Easytrip-logo gericht
naar de voorruit. Let erop dat het etiket met de
streepjescode niet wordt beschadigd.

Verwijder het schutvel van de zelfklevende zone van de
badgesteun. Plak de steun horizontaal op de
schoongemaakte gestippelde zone en druk stevig aan
gedurende 20 seconden.

U bent nu klaar om uw elektronische tolbadge te gebruiken
op de tolwegen en in de parkeergarages in Frankrijk.

>> MET WELKE VOERTUIGEN KAN DE BADGE WORDEN

GEBRUIKT ? 

U kunt uw badge gebruiken met alle onderstaande voertuigen: 

KLASSE 1.

Personenauto's met een hoogte van minder dan 2 m, met of zonder 
aanhangwagen.

KLASSE 2.

Bestelwagens en campers met een hoogte van minder dan 3 m.

KLASSE 5.

Motoren, met of zonder zijspan. Voor een juiste toepassing van de 
tarieven moeten motoren en zijspanmotoren ook 4 m afstand 
houden van het voorgaande voertuig.

Rijstroken voor elektronische tolheffing met een
hoogtelimiet zijn voorbehouden voor personenauto's met
een hoogte van minder dan 2 meter (klasse 1).

>> HOE GEBRUIKT U UW BADGE ?

HET PRINCIPE

> Kies een rijstrook die gereserveerd is voor elektronische tolheffing.

> Rij langzaam de rijstrook in.

> De passage wordt toegestaan door het groene licht en het openen
van de slagboom; een geluidssignaal geeft aan dat de tolbadge is
gedetecteerd.

Overigens zijn alle rijstroken geschikt voor elektronische tolheffing.

AANWIJZINGEN

> Neem de signalering bij de tolpoorten in acht.

> Denk om de hoogtelimiet in de rijstroken die alleen voor klasse 1 zijn
bestemd.

> Blijf minstens op 4 m afstand van het voertuig voor u.

BIJZONDERE GEVALLEN

> Als u wordt geblokkeerd in een rijstrook, druk dan op de
assistentieknop en volg de instructies.

> Rij nooit achteruit in de rijstrook van een tolpoort.

> LET OP DE VEILIGHEID VOOR DE PERSONEN DIE BIJ DE TOLPOORT
AANWEZIG ZIJN.

ELEKTRONISCHE TOLHEFFING ZONDER STOPPEN

In deze speciale rijstroken kunt u met 30 km/u de
tolpoort passeren zonder te stoppen. Ze zijn
herkenbaar aan het bord met de snelheidslimiet
boven het t-logo. Ze kunnen worden gebruikt
door alle houders van een elektronische tolbadge.


