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ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN 
 
Intercompany elektronische tolbetaling biedt gebruikers van lichte voertuigen de 
mogelijkheid om een badge te gebruiken om de rijstroken voorzien van elektronische 
tolbetaling te gebruiken op de stations van de autosnelwegbedrijven, 
tolwegenexploitanten en uitbaters van parkings, en om gebruik te kunnen maken van één 
facturering van hun verbruik.  
I. Uitgiftemaatschappij 
De badge wordt uitgegeven door ASF, SA met een kapitaal van 29.343.640,56 euro, 
geregistreerd in het Handels- en Vennootschapsregister van Nanterre onder het nummer 
572 139 996 en waarvan de hoofdzetel is gevestigd in 12 rue Louis Blériot - 92500 Rueil-
Malmaison, hierna de "Uitgiftemaatschappij" genoemd, die namens haar optreedt en, op 
grond van een gemeenschappelijk wederzijds mandaat, namens de tolwegexploitanten 
en uitbaters van parkings die de badge aanvaarden als middel om de voor de passage in 
de bovengenoemde plaatsen verschuldigde bedragen te betalen.  
II. Voorwerp van de overeenkomst 
Deze overeenkomst beoogt het verlenen aan de Houder van badges die zijn toegelaten 
in het netwerk van de Franse concessiebedrijven voor autosnelwegen, 
tolwegexploitanten (met uitzondering van de tunnels van de Mont Blanc en Fréjus) en, 
tenzij eventuele beperkingen in de bijzondere voorwaarden, uitbaters van parkings die 
beschikken over apparatuur voorzien van het "t"-pictogram, voor de betaling van de 
bedragen die verschuldigd zijn in het kader van de passage in de bovengenoemde 
plaatsen.  
De Houder kan op verzoek gebruik maken van een of meer extra badges onder de 
voorwaarden voorzien in de hierna bijgevoegde prijslijst.  
III. Houder van het contract 
De Houder van dit contract is een natuurlijke of rechtspersoon aan wie de 
uitgiftemaatschappij een of meer badges aflevert.  
IV. Ondertekening van het contract – Garantie 
IV.1 Ondertekening 
De ondertekening van het contract en de uitgifte van de badges zijn afhankelijk van de  
bankdomiciliëring en de automatische incasso op een individuele rekening die is geopend 
bij een bank in een van de landen van de "Single Euro Payments Area" (SEPA).  
Iedereen die dit contract wenst ondertekenen, moet de volgende documenten 
verstrekken: 
- voor natuurlijke personen, een bewijs van identiteit of woonplaats, voor rechtspersonen, 

een uittreksel uit het handels- en vennootschapsregister of gelijkwaardig, alsmede een 
volmacht die de ondertekenaar machtigt zich namens die rechtspersoon in te schrijven; 

- een ingevuld, gedateerd en ondertekend abonnementsverzoek; 
- een ingevuld, gedateerd en ondertekend SEPA-incassobevel; het mandaat verstrijkt na 

36 maanden zonder heffing; 
- een bankidentiteitsverklaring (RIB), post (RIP) of Spaarbank (RICE) in IBAN-formaat 

(Issuer Bank Number Identification). 
Afhankelijk van de betalingsvoorwaarden die door de uitgevende onderneming worden 
aanvaard, kunnen aanvullende garanties worden gevraagd aan de Houder van het 
contract. 
Door de abonnementsaanvraag te ondertekenen, verklaart de verzoeker dat hij deze 
algemene voorwaarden en de prijslijsten voor een intercompany abonnement voor 
elektronische tolbetaling aanvaardt. Het staat de uitgevende onderneming vrij om het 
abonnementsverzoek om een wettelijke reden te weigeren, zoals de beëindiging van een 
eerder contract door een van de uitgevende ondernemingen wegens fraude of 
wanbetaling. 
IV.2 Betalingsgarantie 
Een betalingsgarantie kan vereist zijn zodra het contract is ondertekend en/of in de loop 
van het contract. 
Het is geldig voor de duur van de overeenkomst en is bedoeld om de betaling door de 
Houder van eventuele bedragen verschuldigd aan de uitgevende onderneming in het 
kader van de overeenkomst te garanderen, in voorkomend geval met inbegrip van kosten 
voor het niet in goede staat terugsturen van de badge.  
De betalingsgarantie bestaat uit een waarborg, een bankgarantie of een andere 
gelijkwaardige manier aanvaard door de uitgevende onderneming. Als de 
betalingsgarantie bestaat uit een waarborg per badge, genereert deze geen rente voor de 
Houder (zie prijslijst).  
De uitgevende onderneming kan bij het eerste betalingsincident of, voor handelaren, in 
geval van solvabiliteitsrisico een verhoging van de betalingsgarantie aanvragen. Het aan 
de uitgevende onderneming verschuldigde garantiebedrag bedraagt drie maal de hoogste 
maandelijkse omzet inclusief btw die de Houder heeft behaald voor alle in artikel II 
bedoelde plaatsen in de afgelopen twaalf maanden.  
Aan het einde van het contract, tenzij de bijzondere voorwaarden van de uitgevende 
onderneming anders bepalen, wordt de betalingsgarantie binnen 60 dagen (tenzij de 
bijzondere voorwaarden van de uitgevende onderneming gunstiger zijn) na de datum van 
inning van de laatste gefactureerde rit en na betaling van  de bedragen die de Houder in 
het kader van dit contract verschuldigd is, met inbegrip van, in voorkomend geval met 
inbegrip van de kosten voor het niet in goede staat terugsturen van de badge. Anders 
staat de betalingsgarantie op het spel.  
V. Duur van het contract – Inwerkingtreding 
Het abonnementscontract wordt gesloten voor onbepaalde tijd en treedt in werking zodra 
de houder de eerste badge ontvangt, onder voorbehoud van de bijzondere voorwaarden 
van de uitgevende onderneming.  
VI. Gebruik van de badge 
VI.1 Voorwaarden van toepassing op alle vormen van 
gebruik  
A - Algemeen  
De badgehouder moet zich houden aan het politie- en exploitatiereglement dat van kracht 
is op autosnelwegen, tolpoorten of parkings. 
De Houder is als enige verantwoordelijk voor het gebruik van de afgeleverde badge en 
verbindt zich ertoe alle gebruiksinstructies na te leven die hem ter kennis worden 
gebracht, waaronder:  
- niet meer dan één actieve badge in zijn voertuig te bewaren (een badge is actief als 

deze niet meer in het bij de badge geleverd beschermhoesje zit);  
- om de actieve badge correct op de voorruit  te plaatsen volgens de instructies van de 

gebruikshandleiding die door de uitgevende onderneming bij de badge wordt geleverd. 
Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot een verslechtering van de 
dienstverlening en de Houder loopt het risico op factureringsfouten. 
Het is de feitelijke aanwezigheid van een geldige, actieve en correct geplaatste badge in 
het voertuig die de houder in staat stelt gebruik te maken van het contract voor 
elektronische tolbetaling en de daaraan verbonden voorrechten. Onder deze 
voorwaarden prevaleert de elektronische tolbetalingstransactie en wordt elke andere 
wijze van betaling van het verschuldigde bedrag, zelfs gedeeltelijk, uitgesloten. Indien de 
Houder het verschuldigde bedrag buiten het toepassingsgebied van het  
 
contract voor elektronische tolbetaling wenst te betalen, is het aan hem om zijn badge in 
een niet-actieve modus te plaatsen.  
De badge is onafhankelijk van het voertuig en kan door de Houder in verschillende 
voertuigen worden gebruikt. Het mag echter in geen geval tegelijkertijd worden gebruikt 
voor meerdere voertuigen die elkaar op dezelfde rijstrook of op meerdere tolstroken 
volgen.  
B – Vervanging, intrekking van de badge 

 
De badge blijft eigendom van de uitgevende onderneming en deze kan het initiatief 
nemen om de badge in te trekken en/of eventueel te vervangen in geval van beëindiging 
van het contract door de uitgevende onderneming, fraude, manipulatie of vervalsing van 
de badge of onverenigbaarheid met de verbeteringen aan het systeem voor 
elektronische tolbetaling.  
In geval van een technische storing van de badge, of om een incident in verband met de 
normale slijtage te voorkomen, zal de uitgevende onderneming de oude badge zo 
spoedig mogelijk en kosteloos vervangen. Indien, na verificatie, de tekortkoming aan de 
houder toe te schrijven is, zal de uitgevende onderneming de kosten van de beschadigde 
badge aan de Houder in rekening brengen (zie prijslijst). 
Bij gebrek aan een geldige en actieve badge is een ander betaalmiddel vereist. 
Een ongeldige badge kan door het personeel van de uitgevende onderneming of van een 
in artikel II bedoelde onderneming worden ingetrokken. 
De verhuur en verkoop van de badge door de houder is verboden op straffe van 
onmiddellijke beëindiging van het contract. 
VI.2 Voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van badges voor 
autosnelwegen en tolfaciliteiten 
A. Definitie van toegestane categorieën   
Op het netwerk van snelweg- en tolfaciliteitenexploitanten kan de Houder met de badge 
tol betalen voor voertuigen van tolcategorie 1*, 2**, 5*** en die welke kunnen worden 
gedeclasseerd naar tolcategorie 1****.  
* Categorie 1: voertuigen of voertuigcombinaties met een totale hoogte van minder dan 
of gelijk aan 2 meter en met een totaal toegestaan totaalgewicht in beladen toestand 
(PTAC) van minder dan of gelijk aan 3,5 ton.  
** Categorie 2: voertuigen of voertuigcombinaties met een totale hoogte van meer dan 2 
meter en minder dan 3 meter en met een totaal toegestaan totaalgewicht in beladen 
toestand (PTAC) van minder dan of gelijk aan 3,5 ton. 
*** Categorie 5: motorfietsen, zijspannen en trikes.  
**** Voertuigen die kunnen worden gedeclasseerd naar categorie 1: voertuigen van 
categorie 2 die zijn ingericht voor het vervoer van personen met een handicap (op 
vertoon van het kentekenbewijs met de vermelding "handicap" bij het passeren van de 
tolstrook). 
B. Gedrag van de Houder bij het tolstation 
Om ten volle gebruik te kunnen maken van de elektronische tolheffingsdienst moet de 
Houder de met het pictogram "t" aangeduide rijstroken gebruiken, bij de ingang en in het 
betalingsproces. 
Voertuigen van categorie 1 moeten bij voorkeur gebruikmaken van de rijstroken voor 
elektronische tolbetaling die voor deze categorie zijn gereserveerd (doorgaans uitgerust 
met een hoogtebegrenzing van 2 meter). Voertuigen van categorie 2 en 5 die zijn 
uitgerust met een badge voor elektronische tolbetaling, moeten de rijstroken gebruiken 
die zijn voorzien van een "t" -pictogram aan de ingang en van een rijstrook die is 
uitgerust met een "t" -pictogram zonder hoogtemeter op de betaalstrook. 
De houder verbindt zich ertoe om: 
- de bewegwijzering met betrekking tot de voertuigen die op de rijstroken worden 

toegelaten (categorie, hoogtemeters, gereserveerd voor personenwagens van 
categorie 1, gereserveerd voor motorvoertuigen van categorie 5, enz.), 

- verkeerslichten 
- stoplichten en slagbomen,  
- een minimumafstand van 4 meter tussen voertuigen bij het passeren van de inrij- of 

betaalstrook, 
- aanbevelingen en voorschriften die bijdragen aan de veiligheid van personen.  
Bij gebrek aan geldige inrijgegevens behoudt de autosnelwegmaatschappij zich het recht 
voor om het duurste traject aan de uitgang voor het betreffende uitrijstation (TLPC) toe te 
passen. 
C. Gedrag van de Houder in een bijzondere situatie 
In de bijzondere situaties die hieronder worden genoemd, zal de Houder die een 
betaalstrook passeert die gereserveerd is voor elektronische tolbetaling (met alleen het 
"t"-pictogram) waarschijnlijk een hoger tarief in rekening worden gebracht (duurste 
traject, overclassificatie). 
Bijzondere situaties: 
- Ongeldige invoergegevens (incompatibel traject, geldigheidsduur overschreden). 
- Voertuigen van categorie 5 die de gereserveerde rijstroken passeren met een vrije 

hoogte van maximaal 2 meter: standaard worden voertuigen van categorie 5 die deze 
gang nemen, getarifeerd in klasse 1. 

Andere situaties:  
- In geval van functiestoornis van de badge of van het materiaal voor elektronische 

tolbetaling aan de ingang moet de houder een transitbewijs naar de distributiepost 
brengen om deze aan de uitgang overhandigen (aan de tolbeambte of voor een 
automatisch baanvak aan de lezer van de speciaal voorziene betaalpost).  

- Bij overgang naar een automatisch baanvak moet de Houder die een voertuig van 
categorie 1 met ladingen op het dak gebruikt (totale hoogte meer dan 2 meter) halt 
houden voor de betaalpost en de ter beschikking gestelde bijstandsinrichting gebruiken.  

- De houder die een voertuig van categorie 2 gebruikt aangepast aan het transport van 
gehandicapte personen, kan genieten van een gebruik buiten categorie door een 
baanvak met tolbetalingsbeambte te nemen en zijn badge en zijn grijze kaart voor te 
leggen aan de tolbetalingsbeambte.  In afwezigheid van een baanvak met 
tolbetalingsbeambte doet hij een beroep op een operator met behulp van de intercom 
die aanwezig is in automatisch baanvak.  

In automatisch baanvak, voor elke bijzondere situatie, kan de houder een beroep doen 
op de hem ter beschikking gestelde bijstandsinrichting, die het hem mogelijk maakt een 
contact aan te gaan met een operator via intercom.   
Het gebruik van een badge voor elektronische tolbetaling door een voertuig van 
categorie 2 in een rijstrook voorbehouden aan categorie 1 (uitgerust met een 
hoogtemeter) of door een voertuig van categorie 3 of 4 is niet toegelaten en wordt als 
fraude beschouwd.  
VI.3 Voorwaarden voor het gebruik van badges voor parkings   
In de in artikel II bedoelde parkings stelt de badge de Houder in staat de verschuldigde 
bedragen te betalen door bij het verlaten ervan de door het pictogram « t » 
aangekondigde wegen te nemen.  Het is aangewezen vooraf de toegelaten hoogte te 
controleren evenals de eventuele toegangsbeperkingen voor LPG-voertuigen.  
VII. Verzet tegen het gebruik van de badge 
De Houder kan zich alleen verzetten tegen het gebruik van de badge in geval van diefstal 
of verlies ervan. 
Bezwaren moeten onmiddellijk worden aangegeven aan de verkooppunten of de 
abonnementendienst van de uitgiftemaatschappij en zo snel mogelijk schriftelijk 
bevestigd (brief, fax, e-mail), met verplichte vermelding van het badgenummer.  
De badge wordt ongeldig na ontvangst van de bovengenoemde verklaring.  
De uitgiftemaatschappij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van een 
bezwaar dat niet uitgaat van de Houder of zijn gemachtigde vertegenwoordiger. Op 
vraag van de Houder wordt hem zo snel mogelijk een badge met een ander nummer 
afgeleverd. Tenzij anders bepaald in de bijzondere voorwaarden van de 
uitgiftemaatschappij, is een nieuwe betalingsgarantie van de Houder vereist.  
Als de Houder de verloren of gestolen badge terugvindt, moet hij deze per aangetekende 
post terugsturen naar de abonnementsdienst van de uitgiftemaatschappij of deze tegen 
een ontvangstbewijs afgeven in een verkooppunt van deze maatschappij. De 
voorwaarden voor het innen of vrijgeven van de betalingsgarantie zijn gespecificeerd in 
artikel IV hierboven. Het gebruik door de Houder van een als verloren of gestolen 
aangegeven badge wordt beschouwd als onrechtmatig en kan leiden tot ontbinding van 
dit contract, onverminderd de kosten die in de prijslijst zijn voorzien. 
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VIII. Teruggave van de badge 
VIII.1. Op initiatief van de uitgiftemaatschappij 
In alle gevallen waarin de uitgiftemaatschappij de teruggave vraagt van de badge(s) 
(meer bepaald in geval van vervanging van de badge waartegen verzet is aangetekend 
en teruggevonden door de Houder of in geval van niet-teruggave bij de ontbinding van 
het contract), moet de houder deze teruggeven binnen 30 dagen na de kennisgeving van 
de uitgiftemaatschappij.  
Bij gebrek aan teruggave van de badge of in geval van teruggave in slechte 
werkingsstaat binnen deze termijn van 30 dagen, zal volgens het geval de eventueel 
geëiste betalingsgarantie onmiddellijk en definitief verworven zijn voor de 
uitgiftemaatschappij, en de eventuele beheerkosten aangeduid in de bijzondere 
voorwaarden zullen aan de Houder worden gefactureerd.  
In alle bovenstaande gevallen kan de badge worden teruggegeven tegen 
ontvangstbevestiging in een verkooppunt van de uitgiftemaatschappij.  De bedragen van 
de tolbetalingen van de gevalideerde trajecten door middel van een ten onrechte 
gebruikte badge worden geëist, onafhankelijk van de strafrechtelijke vervolgingen 
waartoe de uitgiftemaatschappij zich het recht voorbehoudt over te gaan. 
VIII.2. Op initiatief van de Houder 
De Houder kan zijn badge(s) op elk moment teruggeven. 
De teruggave van een badge in slechte werkingsstaat geeft aanleiding tot de facturatie 
van deze badge aan het geldende tarief of bij de aankoop van de betalingsgarantie door 
de uitgiftemaatschappij.  
De teruggave van de badge wordt uitgevoerd zonder afbreuk aan de bijzondere 
voorwaarden betreffende de beheerkosten verbonden met het contract.  
IX. Wijziging van de identificatie van de Houder 
Als de Houder van adres, van SIRET, van benaming of van bedrijfsnaam verandert, moet 
hij dit schriftelijk binnen 30 dagen kenbaar maken aan de uitgiftemaatschappij.  
Als de houder van bankbenaming verandert, moet hij de uitgiftemaatschappij hiervan op 
de hoogte brengen die hem het document vereist voor deze verandering zal verstrekken. 
De aanpassing wordt van kracht maximum 40 dagen na ontvangst door de 
uitgiftemaatschappij, van het eerder genoemd behoorlijk ingevuld document en de RIB in 
het overeenkomstige IBAN-formaat.  Als de verandering van bankdomiciliëring om een 
willekeurige reden het geldigheidseinde van een garantie met zich zou meebrengen, 
moet de Houder, zonder onderbreking van de garantie een gelijkwaardige garantie 
bieden.  
De niet-naleving van deze bepalingen of de herroeping door de houder van het SEPA-
incassomandaat leidt van rechtswege tot de beëindiging van het contract.   
X. Facturatie en betaling 
X.1 Facturatie-elementen 
De uitgiftemaatschappij stelt een register op van de transacties (ritten en parkeerbeurten) 
uitgevoerd in de loop van de vorige facturatieperiode door de Houder. 
Het verbruiksoverzicht vermeldt voor elke badge en voor elke transactie: 
- met betrekking tot ritten op autosnelwegen (waarvoor is gespecificeerd dat het nationale 
snelwegennetwerk met tolbetaling dat secties bevat die gemeenschappelijk worden 
uitgebaat door meerdere maatschappijen beoogd in artikel II, kunnen sommige trajecten 
worden opgesplitst op de lijst van de trajecten per betreffende autosnelwegmaatschappij):  
• de bezoekdatum aan het tolbetaalstation, 
• de tolcategorie, 
• het afgelegde traject, 
• het bedrag inclusief btw van de tol. 
- met betrekking tot het parkeren in parkings: 
• de datum waarop u de parkeerplaats verlaat, 
• het bedrag inclusief btw van de parkeerbeurt, 
• de naam van de parking. 
De factuur en het overzicht van de transacties voorzien in dit artikel zijn de enige 
uitgegeven documenten, de registratie van de transactie op de tolbetaalrijvak of aan de 
uitgang van de parking vormt een bewijs van doorgang. 
X.2 Facturatievoorwaarden 
Op basis van het overzicht van de transacties factureert de uitgiftemaatschappij de 
sommen verschuldigd door de Houder in de loop van de beschouwde periode voor de 
transacties op de netwerken van de uitbaters beoogd in artikel II en alle sommen 
verschuldigd door de Houder volgens dit contract.  
Deze factuur verduidelijkt de datum van de incasso in voorkomend geval en de 
bankdomiciliëring van de Houder. 
De factuur geldt niet als saldo van alle rekeningen voor de transacties uitgevoerd door de 
Houder tijdens de beschouwde periode.  Elke transactie uitgevoerd in de periode maar 
niet voorkomend op het overzicht wordt aangerekend op één van de volgende facturen.  
De factuur wordt, behalve bij bijzondere voorwaarden van de uitgiftemaatschappij, 
uitgegeven in gedrukte vorm en maandelijks verzonden naar de Houder. 
De particulieren en rechtspersonen die niet zijn onderworpen aan de btw kunnen echter 
volgens de uitgiftemaatschappijen de mogelijkheid hebben ter vervanging van de 
papieren factuur te kiezen bij de intekening op het contract of in de loop van de uitvoering 
ervan, voor de dienst « Internetfactuur », die het voorwerp vormt van bijzondere 
voorwaarden.  
X.3 Betaling van de facturen 
De facturen zijn betaalbaar in euro, binnen de maximumtermijn vermeld op de factuur en 
volgens de bij het afsluiten van het contract gekozen betalingswijze. 
X.4 Verwerking van de onbetaalde facturen – Effecten 
In geval van incasso en indien de eerste incasso wordt verworpen, kan worden 
overgegaan tot een tweede incassoverrichting van hetzelfde bedrag. 
In geval van niet-betaling van de factuur in haar geheel, wordt een ingebrekestelling van 
betaling door de uitgiftemaatschappij overgemaakt aan de Houder van het contract. De 
bijzondere voorwaarden kunnen voorzien dat deze ingebrekestelling wordt voorafgegaan 
door een tweede voorlegging van de factuur per gewone brief. 
De ingebrekestelling stelt: 
- bedragen die niet zijn betaald op de vervaldatum van de laatste factuur; 
- tenzij bij bijzondere voorwaarden van de uitgiftemaatschappij, de vertragingsboetes 

gedefinieerd volgens de modaliteiten voorzien in artikel L.441-6 van het 
Handelswetboek, toegepast op de nog verschuldigde bedragen vanaf de vervaldatum 
van de factuur; deze boetes worden bij de hoofdsom gevoegd; alle trajecten en 
uitgevoerde parkeerbeurten en nog niet gefactureerd zijn dan onmiddellijk opeisbaar;  

- in voorkomend geval, de verplichting om de badge(s) terug te geven. 
De bijzondere voorwaarden kunnen voorzien dat de uitgiftemaatschappij deze 
ingebrekestelling en in voorkomend geval de tweede voorlegging van de factuur aanvult 
met opschortingsmaatregelen van de uitvoering van het contract door verzet aan te 
tekenen tegen de badge(s) tot de ontvangst van de betaling.  
In geval van niet-betaling binnen een termijn vastgelegd door de ingebrekestelling wordt 
het contract van rechtswege ontbonden behalve als de uitgiftemaatschappij een 
bijkomende termijn verleent aan de houder van het contract om te voldoen aan zijn 

verplichting, tijdens dewelke hij met name de intekening in verzet kan houden van de 
badge(s) tot de ontvangst van de betaling.  De Houder wordt geïnformeerd dat een 
reactiveringsuitstel van de badge kan nodig zijn in geval van betaling na een periode van 
verzetaantekening.  
Wat de Houders betreft die hebben ingeschreven of handelen in een professionele 
hoedanigheid, wordt gespecificeerd dat van rechtswege en zonder voorafgaande 
kennisgeving door de uitgiftemaatschappij in geval van vertraging een vaste vergoeding 
voor invorderingskosten van 40 euro verschuldigd zal zijn. De uitgiftemaatschappij 
behoudt zich het recht voor om, op vertoon van bewijsstukken, de Houder een 
aanvullende vergoeding te vragen indien de werkelijk gemaakte incassokosten dit bedrag 
overschrijden.  
In geval van inning via gerechtelijke uitvoering is de Houder bovendien verplicht om aan 
de uitgiftemaatschappij de sommen uit te betalen die overeenkomen met de kosten van 
de eigenlijke gedwongen uitvoering.   
De houder verklaart kennis te hebben genomen van het feit dat de uitgiftemaatschappij 
geniet van een subrogatie toegestaan door de uitbaters beoogd in artikel II voor de 
minnelijke en gerechtelijke inning van de schulden afkomstig van onderhavig contract.   
XI. Minnelijke klacht 
Elke minnelijke klacht met betrekking tot de elementen van een factuur wordt aanvaard 
voor een periode van 90 dagen vanaf de datum van uitgifte en mag uitsluitend worden 
ingediend bij de uitgiftemaatschappij per post of per e-mail gericht aan het verkooppunt 
waarvan de gegevens voorkomen in de hoofding van de factuur, met verplichte 
vermelding van het badgenummer. 
Een klacht ontslaat de Houder niet van betaling van de betwiste factuur. 
Bij een klacht voert de uitgiftemaatschappij een onderzoek uit. De eventuele correcties 
als gevolg van het onderzoek worden achteraf geregulariseerd. 
De uitgiftemaatschappij levert het bewijs van de transactie(s) door middel van de 
registraties uitgevoerd door de computersystemen.  
XII. Beëindiging – Effecten 
XII.1 Door de houder 
De Houder informeert de Uitgiftemaatschappij van zijn wens om dit contract te 
beëindigen, hetzij in een verkooppunt van de uitgiftemaatschappij, hetzij per 
aangetekende brief met ontvangstbevestiging gericht aan de uitgiftemaatschappij. 
 
De beëindiging wordt effectief na teruggave van de badge(s) en na betaling van alle 
verschuldigde bedragen. 
XII.2 Door de uitgiftemaatschappij 
De uitgiftemaatschappij mag van rechtswege onderhavig contract beëindigen in geval 
van niet-uitvoering van gelijk welke van de verplichtingen door de Houder (meer bepaald 
in geval van fraude of van niet volledige of gedeeltelijke betaling van de verschuldigde 
bedragen) of in geval van afschaffing van de dienst van elektronische tolbetaling.  
In geval van niet-uitvoering van gelijk welke van de verplichtingen die toekomen aan de 
Houder, zal de ontbinding onmiddellijk ingaan zonder opzegtermijn. 
In geval van afschaffing van de dienst van elektronische tolbetaling, zal de 
uitgiftemaatschappij er de Houder per aangetekende brief met ontvangstbevestiging van 
op de hoogte brengen met de exacte ingangsdatum van de beëindiging, met 
opzegtermijn van een maand onder voorbehoud van de bijzondere voorwaarden van de 
uitgiftemaatschappij.  
XII.3 Verschuldigde bedragen 
In geval van beëindiging factureert de uitgiftemaatschappij de bedragen die krachtens dit 
contract verschuldigd zijn.  
XIII. Geschillenbeslechting 
In het geval dat de Houder van onderhavig contract de hoedanigheid van handelaar niet 
heeft, zullen de geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken. 
In het geval dat de houder van onderhavig contract de hoedanigheid van handelaar heeft 
en bij gebrek aan minnelijk akkoord, zal elk geschil dat kan ontstaan tussen de partijen 
uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechtbank van de woonplaats gekozen 
door elk van de uitbaters beoogd in artikel II. Onderhavige bepaling geldt zelfs in geval 
van waarborginroeping of van meerdere verweerders.  
Het Franse recht zal als enige van toepassing zijn op 

onderhavig contract.   

XIV. Contractuele wijzigingen en serviceprijzen 

De uitgiftemaatschappij behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in 
deze algemene voorwaarden. De Houder zal op de hoogte worden gebracht van deze 
aanpassingen.  Indien de Houder deze aanpassingen niet zou aanvaarden, moet hij het 
contract beëindigen volgens de voorwaarden gedefinieerd in art. XII-1.  Het uitblijven van 
een schriftelijk antwoord van de Houder binnen een termijn van één maand geldt als 
aanvaarding van zijn kant.  
Alle componenten van de prijslijst kunnen worden herzien, met name naar aanleiding van 
variaties in tol- of parkeertarieven, en zullen bijgevolg niet het voorwerp vormen van een 
aanhangsel. De aanpassingen aan de tarieven voor tol, parking en aan de prijslijst zijn 
van toepassing vanaf hun inwerkingtreding.  
XV. Informatica en vrijheden 
De Houder wordt geïnformeerd dat tijdens de inschrijving en tijdens de uitvoering van het 
contract persoonsgegevens worden verzameld door de uitgiftemaatschappij.  
Deze gegevens zullen worden gebruikt voor beheerdoeleinden van het abonnement in 
zijn verschillende aspecten, en kunnen het ook mogelijk maken verrichtingen van 
commerciële prospectie uit te voeren. De verzamelde gegevens zijn bestemd voor de 
uitgiftemaatschappij en voor de uitbaters beoogd in artikel II van onderhavige algemene 
voorwaarden.  Overigens, behalve bij verzet van de Houder schriftelijk gericht aan de 
uitgiftemaatschappij, is deze laatste ook gemachtigd om de verzamelde gegevens mee 
te delen aan haar partners.  
De Houder van het contract wordt geïnformeerd dat hij recht heeft op toegang, correctie, 
verzet tegen de ontvangst van commerciële prospectie, beperking, overdraagbaarheid en 
verwijdering van de hem betreffende persoonsgegevens. Deze rechten worden 
uitgeoefend bij de uitgiftemaatschappij, die verantwoordelijk is voor de uitgevoerde 
verwerkingen op de verzamelde gegevens, waarvan de contactgegevens in de 
bijzondere voorwaarden van het contract staan.   
Vanaf de beëindiging van het contract worden de verzamelde persoonsgegevens uiterlijk 
aan het einde van de wettelijke verjaringstermijnen en de wettelijke bewaartermijnen 
gewist.  
XVI. Consumentenbemiddeling 
De uitgiftemaatschappij heeft een bemiddeling ingesteld om de consument in staat te 
stellen zich, indien hij dat wenst, overeenkomstig artikel L 612-1 van het Franse 
Consumentenwetboek tot de consumentenombudsman te wenden met het oog op een 
minnelijke schikking tussen hem en de uitgiftemaatschappij, bij gebrek aan een oplossing 
voor een voorafgaande schriftelijke klacht aan de uitgiftemaatschappij. De 
contactgegevens van de consumentenombudsman staan vermeld in de bijzondere 
verkoopvoorwaarden die tussen de houder en de uitgiftemaatschappij worden gesloten.
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   BIJZONDERE VERKOOPVOORWAARDEN 
 
Deze bijzondere voorwaarden zijn van toepassing op abonnementen op Ulys Classic. Ze 
vormen een aanvulling op de algemene abonnementsvoorwaarden en het gebruik van de 
badge voor intercompany elektronische tolbetaling voor lichte voertuigen wanneer ze ze 
niet vervangen.  
Artikel II - Voorwerp van het contract - wordt als volgt aangevuld: 
De Houder mag slechts over 3 Ulys Classic-badges per contract beschikken.  
Artikel III - Houder van het contract - wordt vervangen door: 
De Houder is een natuurlijke persoon, niet btw-plichtig en niet ingeschreven in het 
handels- en vennootschapsregister of in het register van ambachten of de URSSAF, aan 
wie de uitgiftemaatschappij een of meer badge(s) aflevert binnen de limiet van maximaal 
3 badges. Dit contract kan niet worden gesloten voor professioneel gebruik. De Houder 
kan het abonnement alleen onderschrijven als hij gevestigd is in een van de volgende 
landen: Continentaal Frankrijk, Monaco, Duitsland, België, Spanje, Groot-Brittannië, Italië, 
Luxemburg, Nederland, Portugal, Zwitserland.  
Artikel IV.1 - Abonnement - wordt als volgt aangevuld: 
- De geaccepteerde identiteitsbewijzen zijn: nationale identiteitskaart, paspoort, rijbewijs, 
verblijfsvergunning of reiskaart verleend door de Franse militaire autoriteiten.  
- De ondertekening van het contract geeft aanleiding tot het betalen van een voorschot 
aan de uitgiftemaatschappij. 
- Het afsluiten van een contract op afstand (via internet, per briefwisseling, enz.) of buiten 
een vestiging (artikel L. 121-16 van de Consumentenwet) en in overeenstemming met de 
bepalingen van artikel L.121-21 en volgens de bepalingen van de Consumentenwet geeft 
de consument het recht op een periode van 14 dagen om zijn herroepingsrecht zonder 
specifieke redenen uit te oefenen. De herroepingstermijn begint bij het afsluiten van het 
contract. Wanneer de periode van 14 dagen op een zaterdag, zondag of een feestdag of 
vakantiedag verloopt, wordt deze verlengd tot de volgende werkdag.  
- Om dit recht uit te oefenen, moet de Houder de uitgiftemaatschappij schriftelijk 
informeren. Hij kan gebruik maken van het herroepingsformulier dat hem ter beschikking 
is gesteld in de Abonneeruimte of op de website ulys.com.  
- De Houder moet de badge(s) en de onderdelen ervan in hun originele verpakking 
retourneren, hetzij per post naar de Klantendienst van VINCI Autoroutes - CS 40001 - 
13656 Salon-de-Provence Cedex, hetzij in een Ulys Boutique, maximaal 14 dagen na het 
intrekken.  
- De Houder erkent dat zijn herroepingsrecht niet kan worden uitgeoefend als hij reeds 
gebruik heeft gemaakt van de dienst of als de badge(s) en de onderdelen ervan door 
oneigenlijk gebruik zijn beschadigd. Het herroepingsrecht wordt zonder sancties 
uitgeoefend, met uitzondering van retourkosten die worden gedragen door de 
herroepende Houder.  
- In geval van herroeping en na ontvangst door de uitgiftemaatschappij van de 
geretourneerde badge(s), krijgt de houder de ontvangen betalingen terug, inclusief de 
leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat de 
houder heeft gekozen voor een andere leveringsmethode dan de minder dure standaard 
leveringsmethode die door de uitgevende instelling wordt voorgesteld).  
- Het herroepingsrecht kan niet worden toegepast in geval van intekening in een Ulys 
Boutique, in een verkooppunt van een partner, op beurzen of salons.  
Artikel V – Contractduur - Ingangsdatum - wordt als volgt gewijzigd: 
De overeenkomst wordt voor onbepaalde tijd gesloten en treedt in werking zodra de 
Houder het onderschrijft.  
Artikel VI.1.B - Vervanging, intrekking van de badge - wordt als volgt aangevuld: 
De vervanging van een defecte badge resulteert in de teruggave ervan. Anders moet de 
Houder het binnen 15 dagen retourneren. Na deze periode zal er bezwaar worden 
gemaakt en zal er een niet-retourkostenvergoeding (zie prijslijst) in rekening worden 
gebracht. Indien er een waarborg is gekoppeld aan de badge en als de Houder in ordre is 
met zijn betalingen, zal deze waarborg worden terugbetaald.  
Artikel VII - Bezwaar tegen het gebruik van de badge - wordt als volgt aangevuld: 
- Bezwaar wegens verlies of diefstal van de badge is pas effectief na ontvangst van een 
schriftelijke verklaring van de houder (e-mail, fax, brief) of rechtstreeks in een Ulys 
Boutique.  
- Indien de badge niet binnen 30 dagen is geretourneerd, zal er een niet-
retourkostenvergoeding in rekening worden gebracht (zie prijslijst). 
- Het gebruik door de Houder van een als verloren of gestolen aangegeven badge is 
verboden en kan leiden tot ontbinding van onderhavig contract. 
 
Artikel VIII.1 - Teruggave van de badge op initiatief van de uitgiftemaatschappij 
- wordt als volgt aangevuld:  
- De badge kan worden ingeleverd in een Ulys Boutique of worden verzonden naar de 
Klantendienst van VINCI Autoroutes. 
- Als de badge in slechte werkingstaat wordt geretourneerd (sporen van marker, krassen, 
enz.), worden schadekosten gefactureerd (zie prijslijst) op de factuur van de lopende 
maand.  
- In geval van beëindiging, indien de Houder zijn badge niet retourneert bij het verzoek tot 
beëindiging, wordt een niet-retourkostenvergoeding in rekening gebracht (zie prijslijst) 
vanaf de ingangsdatum van het verzoek. Vanaf deze datum heeft de houder 30 dagen de 
tijd om de badge terug te sturen. Bij teruggave van de badge worden de eventueel reeds 
gefactureerde niet-retourkosten terugbetaald.  
- Indien er een waarborg is gekoppeld aan de badge en als de Houder in orde is met zijn 
betalingen, zal deze waarborg worden terugbetaald. 
 
Artikel VIII.2 - Teruggave van de badge op initiatief van de Houder - wordt als volgt 
aangevuld:  
- De badge kan worden ingeleverd in een Ulys Boutique of worden verzonden naar de 
Klantendienst van VINCI Autoroutes. 
- Als de badge in slechte werkingstaat wordt geretourneerd (sporen van marker, krassen, 
enz.), worden schadekosten gefactureerd (zie prijslijst). 
- In geval van beëindiging, indien de Houder zijn badge niet retourneert bij het verzoek tot 
beëindiging, wordt een niet-retourkostenvergoeding in rekening gebracht (zie prijslijst) 
vanaf de ingangsdatum van het verzoek. Vanaf deze datum heeft de houder 30 dagen de 
tijd om de badge terug te sturen. Bij teruggave van de badge worden de eventueel reeds 
gefactureerde niet-retourkosten terugbetaald.  
- Als een badge in de loop van een maand wordt geretourneerd, zijn de beheerskosten 
van de lopende maand verschuldigd. 
- Indien er een waarborg is gekoppeld aan de badge en als de Houder in orde is met zijn 
betalingen, zal deze waarborg worden terugbetaald. 
 
Artikel IX - Wijziging van de identificatie van de Houder – wordt als volgt 
aangevuld:  
 
De kennisgeving kan worden gedaan in een Ulys Boutique of bij de Klantendienst  
 
 
 

 
van VINCI Autoroutes. 
Bij een wijziging in de bankincassso, zal de Houder zijn bankrekening moeten blijven 
financieren totdat de nieuwe incasso van kracht is. In geval van afwijzing worden 
administratieve kosten in rekening gebracht (zie prijslijst).  
Artikel X.1 - Facturatie-elementen - wordt als volgt aangevuld: 
Er worden maandelijkse beheerskosten gegenereerd en in rekening gebracht (zie 
prijslijst) aan de Contracthouder tijdens de maanden waarin de badge wordt gebruikt. 
Wanneer de badge alleen wordt gebruikt voor ritten op de Duplex A86, zijn de 
beheerskosten gratis. 
Als de badge gedurende een periode van 14 opeenvolgende maanden niet wordt 
gebruikt, worden er niet-gebruikskosten in rekening gebracht op de 15de maand (zie 
prijslijst)  
Artikel X.2 - Facturatie-elementen - wordt als volgt aangevuld en gewijzigd: 
- De Houder geeft een geldig e-mailadres door om zijn Abonneeruimte te activeren en 
toegang te krijgen tot zijn facturen. 
- Facturen worden maandelijks uitgegeven.  
- De factuur wordt gedurende 24 maanden in PDF-formaat online gezet in de 
Abonneeruimte van de Houder. Een kennisgeving van deze terbeschikkingstelling wordt 
naar het door de Houder aangegeven e-mailadres gestuurd.   
- Afhankelijk van de gekozen abonnementsformule (zie prijslijst) kan de Houder naast 
zijn gekozen elektronische factuur ook een maandelijkse papieren factuur ontvangen.  
- Indien de papieren factuur niet door de Houder wordt ontvangen, met name in het geval 
van een retourzending met vermelding van "Niet-geleverde brief", behoudt de 
uitgiftemaatschappij zich het recht voor om de volgende facturen alleen in elektronische 
vorm te verzenden. Op eenvoudig verzoek, vergezeld van een bewijs van het postadres, 
kan de houder naast zijn elektronische factuur een nieuwe papieren factuur ontvangen.  
Artikel X.4 - Verwerking van de onbetaalde facturen - wordt als volgt aangevuld: 
- In geval van weigering van het voorschot bij inschrijving wordt de Houder door de 
uitgiftemaatschappij op de hoogte gebracht van de opschorting van de uitvoering van het 
contract door de badge in verzet te stellen totdat hij een nieuwe RIB, RIP of RICE in 
IBAN-formaat en/of een garantie van betaling ontvangt.  
- In het geval van een afwijzing wordt een administratieve vergoeding in mindering 
gebracht op de volgende factuur (zie prijslijst). 
- In geval van niet-betaling van de factuur in zijn geheel, zal de aanmaningsbrief 
vergezeld gaan van een verzet van de badge totdat de uitgiftemaatschappij de betaling 
ontvangt.  
- In geval van beëindiging wegens niet-betaling wordt de inschrijving op een nieuw 
contract, onder voorbehoud van aanvaarding door de uitgiftemaatschappij, onderworpen 
aan de betaling van een betalingsgarantie (zie artikel IV.2).  
De boeterente is vastgesteld op 18% per jaar.  
Artikel XII.1 - Beëindiging door de Houder - wordt als volgt aangevuld: 
- In geval van beëindiging, indien de Houder zijn badge niet retourneert bij het verzoek 
tot beëindiging, wordt een niet-retourkostenvergoeding in rekening gebracht (zie prijslijst) 
vanaf de ingangsdatum van het verzoek. Vanaf deze datum heeft de houder 30 dagen de 
tijd om de badge terug te sturen. Bij teruggave van de badge worden de eventueel reeds 
gefactureerde niet-retourkosten terugbetaald. 
 
Artikel XII.2 - Beëindiging door de uitgiftemaatschappij – wordt als volgt 
aangevuld:Tijdens het abonnement kan de uitgiftemaatschappij stoppen met het op de 
markt brengen van de formule. Indien de beëindiging van de formule leidt tot de 
beëindiging van de overeenkomst, zal de uitgiftemaatschappij aan de Houder de 
effectieve datum van beëindiging meedelen. 
 
Artikel XIV – Contractuele wijzigingen en servicetarieven - wordt als volgt 
aangevuld:  
De uitgiftemaatschappij behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in 
deze bijzondere voorwaarden. 
De Houder wordt dan schriftelijk op de hoogte gebracht. Na een periode van 15 dagen 
na deze kennisgeving houdt het gebruik van het in artikel II genoemde tolbadge in dat de 
nieuwe voorwaarden uitdrukkelijk worden aanvaard.  
Als er onenigheid is over deze wijzigingen, wordt het contract automatisch beëindigd. 
 
Artikel XVI - Consumentenbemiddeling - wordt als volgt aangevuld: 
Contactgegevens van de consumentenombudsman: 
Per post:  
Mevrouw Rozenn GUILLOUZO  
Consumentombudsman van VINCI Autoroutes 10 
rue Raynouard  
75016 Parijs 
Per e-mail:   
mediateur-consommation@vinci-autoroutes.com 
 
Een artikel XVII - Overdracht van het contract - is als volgt toegevoegd aan 
de algemene voorwaarden:  
Door de Algemene Voorwaarden en deze Bijzondere Voorwaarden van het contract Ulys 
Classic te aanvaarden, erkent de Houder dat hij toestemming geeft voor elke mogelijke 
overdracht van zijn contract voor elektronische tolbetaling door de uitgiftemaatschappij  
aan de onderneming ULYS (Vereenvoudigde aandelenvennootschap met een kapitaal 
van 10.000 euro, ingeschreven in het Handels- en Vennootschapsregister van Nanterre 
onder nummer 514 291 475 en waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 12-14 
rue Louis Blériot - 92500 Rueil-Mal-maison).  
In geval van overdracht van het contract zal de term "uitgiftemaatschappij" die in de 
algemene voorwaarden aanwezig is, verwijzen naar het bedrijf ULYS, de enige 
beheerder van het contract Ulys Classic van de Houder. 
 
Een artikel XVIII – SEPA-regelingen voor automatische incasso – wordt als volgt 
toegevoegd aan de algemene voorwaarden:  
De incassomachtigingen die de Houder vóór de overgang naar SEPA heeft gegeven, 
blijven geldig en worden vervangen door een SEPA-incassomandaat. De referentie voor 
één mandaat (RUM) is beschikbaar op de facturen van de houder en/of in zijn 
abonneeruimte. 
– Geldigheid van DE RIB/RIP/RICE  
Het afsluiten van het abonnementscontract is alleen mogelijk op voorwaarde dat de 
contracthouder, ondertekenaar van de SEPA-domiciliëringsopdracht, de 
uitgiftemaatschappij een RIB/RIP of RICE verstrekt op naam en voorna(a)m(en) van de 
ondertekenaar van het abonnementscontract voor de Houder die een natuurlijke persoon 
is. 
– Informatie over de heffing 
Elke maand wordt de houder door de uitgiftemaatschappij op zijn factuur geïnformeerd 
over de datum waarop het totale te debiteren bedrag van zijn bankrekening zal worden 
gedebiteerd. 
– Bankdomiciliëring 

 
 

INITIALEN HOUDER 
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   BIJZONDERE VERKOOPVOORWAARDEN 
 
De Houder die de gegevens van de rekening wil wijzigen, moet dit melden hetzij per post 
naar de Klantendienst van VINCI Autoroutes - CS 40001 - 13656 Salon-de-Provence 
Cedex, hetzij in een Ulys Boutique, hetzij door in te loggen in zijn Abonneeruimte. De 
Houder moet dan een RIB/RIP of RICE verstrekken die overeenkomt met de nieuwe 
bankgegevens, zodat de voortgang van de incasso's niet wordt onderbroken. 
– Beëindiging van het abonnementscontract 
Bij beëindiging van het abonnementscontract blijft het SEPA-domiciliëringsopdracht 
geldig. De verschuldigde bedragen tot de inwerkingtreding van de opzegging worden 
onder de gebruikelijke voorwaarden gedebiteerd. 
– Intrekking van het mandaat 
In geval van intrekking van het mandaat, door de Houder bij zijn bank, met als gevolg 
verschuldigde bedragen, zal artikel XII.2 van de algemene voorwaarden worden 
toegepast. 
Een artikel XIX – Dienst Le Perthus/Barcelona – wordt als volgt toegevoegd aan de 
algemene voorwaarden:  
De Houder maakt automatisch gebruik van de dienst Le Perthus/Barcelona via zijn 
contract voor elektronische tolbetaling met de uitgiftemaatschappij (zonder speciale 
procedure of aanvullend tarief gekoppeld aan deze dienst).  
Als de Houder zijn badge voor elektronische tolbetaling niet wil gebruiken voor de dienst 
Le Perthus/Barcelona zoals in Frankrijk of in uitgeruste parkings, moet hij zijn badge voor 
elektronische tolbetaling opbergen in het beschermhoesje dat door de 
uitgiftemaatschappij bij inschrijving wordt verstrekt. Door deze actie kan de badge voor 
elektronische tolbetaling niet gedetecteerd worden en moet de houder de voor de 
doorgang verschuldigde bedragen op een andere manier betalen, volgens de 
betalingsmethoden die zijn geaccepteerd op de BIDEGI- en ACESA/INVICAT-netwerken. 

 
 BIJZONDERE VOORWAARDEN VAN DE AUTODEELDIENST 

 
Bij inschrijving op Ulys Classic en tijdens de uitvoering van zijn contract kan de Houder 
zich abonneren op de Autodeeldienst. 
De bijzondere voorwaarden van de Autodeeldienst vormen een aanvulling op de 
algemene abonnementsvoorwaarden en het gebruik van de intercompany badge voor 
elektronische tolbetaling voor lichte voertuigen en de bijzondere voorwaarden van Ulys 
Classic wanneer ze deze niet vervangen.  
De preambule wordt als volgt aangevuld: 
BlaBlaCar en ASF hebben een overeenkomst ondertekend op grond waarvan ASF 
particuliere chauffeurs die lid zijn van de BlaBlaCar-autodeelgemeenschap een 
Autodeeldienst aanbieden, met bijzondere prijsvoorwaarden zoals uiteengezet in artikel 
X.2 hieronder.  
De abonnee van de Autodeeldienst wordt geïnformeerd over het uitzonderlijke en 

tijdelijke karakter van de dienst. In geval van afschaffing van de dienst wordt de Houder 

hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht. 

Artikel X.2 - Facturatie-elementen - wordt als volgt aangevuld en gewijzigd: 
Trajecten die in aanmerking komen voor een korting 
Om te genieten van de korting op beheerskosten, moet de Houder aan de volgende 
cumulatieve voorwaarden voldoen: ten minste één autodeeltraject afleggen in de 
kalendermaand via de BlaBlaCar-gemeenschap als bestuurder op het Franse 
autosnelwegnetwerk (lijst beschikbaar op autoroutes.fr) en met ten minste één 
bevestigde passagiersreservering; hiervoor moet de Houder eerder een 
gebruikersaccount hebben aangemaakt waarmee hij toegang heeft tot de BlaBlaCar-
diensten, zijn reizen op de BlaBlaCar-site heeft aangegeven en het betaalde 
reserveringssysteem op de BlaBlaCar-website heeft gebruikt. 
Beheerskosten 
- Het gebruik van elke badge is onderhevig aan maandelijkse beheerskosten. 
- Indien de houder gedurende een kalendermaand minstens één traject aflegt zoals 
hierboven omschreven, krijgt hij € 2 korting op de beheerskosten voor de betreffende 
maand (contractuele korting). 
Gratis parkeerplaats 
Parkeren op de autodeelparkings van het VINCI Autoroutes-netwerk - waaronder de 
snelwegen die worden toegekend aan Arcour, Autoroutes du Sud de France, Cofiroute en 
Escota (meer informatie op vinci-autoroutes.com) - is gratis.  
Artikel XI - Minnelijke klacht - wordt als volgt aangevuld: 
Elke klacht met betrekking tot de BlaBlaCar-diensten moet door de Houder worden 
gericht aan BlaBlaCar via de rubriek "Contact" op de website covoiturage.fr.  
Artikel XV – Informatica en vrijheden - wordt als volgt aangevuld: 
De verzamelde gegevens kunnen met name aan BlaBlaCar worden overgedragen om na 

te gaan dat de Houder inderdaad voldoet aan de voorwaarden voor het verlenen van de 

korting. 
 

 BIJZONDERE VOORWAARDEN VAN ULYS EUROPE 
Ulys Europe op de Via-t-netwerken in Spanje en Via Verde in Portugal (hierna het 
"Pagatelia-netwerk"), zoals hieronder gedefinieerd, is verzekerd door het bedrijf 
Pagatelia, een partner van de uitgiftemaatschappij.  
Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat deze bijzondere voorwaarden een aanvulling 
zijn op en/of afwijken van de algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden.  
Artikel II - Voorwerp van het contract - wordt als volgt aangevuld: 
Ulys Europe biedt de Houder de mogelijkheid om de rijstroken voor elektronische 
tolbetaling te gebruiken te gebruiken op het hele netwerk van uitbaters van snelwegen en 
tolfaciliteiten Via-t in Spanje en Via Verde in Portugal, en bepaalde parkings in Spanje 
waar de badge voor elektronische tolbetaling wordt geaccepteerd als betaalmiddel.  
De Houder kan de lijst met netwerken (Via-t en Via Verde) en parkings die de badge voor 
elektronische tolbetaling accepteren als betaalmiddel raadplegen op de volgende 
websites: 
- Voor het netwerk Via-t in Spanje: www.viat.es/donde-utilizarlo/en-autopistas-espano- 
las en voor Spaanse parkings: www.pagatelia.com. 
- Voor het netwerk Via Verde in Portugal: 
www.viaverde.pt/particulares/ferramentas/mapa-de-autoestradas voor de tolstations en 
www.portugaltolls.com/fr/web/portal-de-portagens/home voor free flow rijstroken (vrije 
doorgang).  
 
Deze lijsten zijn ook beschikbaar in de Ulys Boutiques en op eenvoudig verzoek bij de 
Klantendienst.  
Artikel III - Houder van het contract - wordt aangevuld door: 
Het intekenen op Ulys Europe is uitsluitend voorbehouden voor natuurlijke personen, niet 
btw-plichtig en niet ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister of in het 
register van ambachten of de URSSAF, aan wie de uitgiftemaatschappij een of  
meer badge(s) voor elektronische tolbetaling aflevert binnen de limiet van maximaal 3 
badges. 

Bij het intekenen op Ulys Europe kan de Houder ervoor kiezen om de optie aan een of 
meer badge(s) te koppelen. 
Als de Houder reeds heeft ingetekend, moet hij via zijn abonneeruimte of in een Ulys 
Boutique verzoeken om zijn huidige badge(s) door een badge die is uitgerust met Ulys 
Europe te vervangen. 
Artikel IV.1 - Abonnement - wordt als volgt aangevuld: 
De Houder moet de registratiegegevens van het voertuig dat zal worden gebruikt op het 
gehele Pagatelia-netwerk meedelen om de tolbetaling te vergemakkelijken, met name op 
het Via Verde-netwerk (zie artikel VI.4.2). De Houder moet per badge een nummerplaat 
vermelden. Zo kan dezelfde nummerplaat niet voor meerdere badges worden gebruikt. 
De Houder verbindt zich ertoe de badge uitsluitend te gebruiken met het voertuig 
waarvan de registratiegegevens vooraf zijn meegedeeld.  
De Houder verbindt zich er ook toe ervoor te zorgen dat de registratiegegevens die zijn 
geregistreerd bij de uitgiftemaatschappij systematisch worden bijgewerkt en om de 
nieuwe registratiegegevens onverwijld mee te delen in het geval dat de badge niet langer 
met het oorspronkelijk geregistreerd voertuig mag worden gebruikt.  
De uitgiftemaatschappij kan de Houder vragen om een kopie van een kentekenbewijs te 
sturen teneinde te garanderen dat de  registratiegegevens van het voertuig van de 
Houder correct zijn.  
De uitgiftemaatschappij kan op elke manier de naleving van de bovengenoemde 
inschrijvingsvoorwaarden controleren. Door de abonnementsaaanvraag te ondertekenen, 
verklaart de Houder deze bijzondere voorwaarden te aanvaarden. 
 
Een artikel VI.4 - Voorwaarden voor het gebruik van badges op het Pagatelia-
netwerk is toegevoegd 
VI.4.1 Spanje: 
VI.4.1.1. Aan de tolpoorten moet de Houder: 
- de rijstroken gebruiken die uitsluitend zijn voorbehouden voor voertuigen die zijn 
uitgerust met een badge voor elektronische tolbetaling  

, aangegeven met het "T"-logo in een cirkel met een blauwe achtergrond , 
 
- de rijstroken die de badge voor elektronische tolbetalingen en andere betaalmiddelen 

accepteren, aangegeven door het "T"-logo in een vierkant met een blauwe achtergrond. 
 
In parkings moet de Houder de rijstroken gebruiken die worden aangegeven door het 
logo Via T. VI.4.1.2 Als de badge voor elektronische tolbetaling niet wordt gedetecteerd 
bij de uitgang van de tolstrook , wordt de badge handmatig gelezen en in dit verband 
moet de Houder het identificatienummer en de vervaldatum vermeld op het etiket van de 
badge bij de tolbeambte of bij het passeren van de automatische tolstrook, via de 
bijstand die hem ter beschikking is gesteld, zodat hij in contact kan komen met een 
operator via intercom.  
VI.4.1.3 Bij gebrek aan geldige toegangsinformatie of toegangsbewijs, kan de tolbeambte 
en/of de operator bij de uitgang de prijs van het duurste traject voor het betreffende 
uitgangsstation (TLPC) toepassen. In dit geval dient de Houder contact op te nemen met 
de Klantendienst. 
VI.4.2: Portugal: 
VI.4.2.1. Bij het betreden en verlaten van het snelwegnetwerk Via Verde moet de houder:  
- de rijstroken aangegeven in het tolstation door het "V"-logo op een groene achtergrond 

, 
- of de free flow rijstroken (vrije doorgang) op voorhand aangegeven met het bord 
"Electronic toll only" op een blauwe achtergrond. 
VI.4.2.2. De tolstroken hebben geen slagboom bij de ingang of bij de uitgang en bieden 
de Houder de mogelijkheid om zonder te stoppen de tol te betalen door de badge te 
detecteren en/of, in het geval dat de badge niet wordt gedetecteerd, door het 
automatisch lezen van de nummerplaat die de Houder eerder had verstrekt bij het 
inschrijven.  
VI.4.2.3 Als de badge niet wordt gedetecteerd bij het passeren van de tolstrook, wordt de 
nummerplaat geregistreerd door de uitbaters van snelwegen en tolfaciliteiten. Als de 
nummerplaat wordt herkend, wordt de transactie geregistreerd. Het bedrag van de tol die 
voor de reis verschuldigd is, wordt vervolgens berekend en gefactureerd op basis van de 
registratiegegevens die zijn verzameld wanneer het voertuig van de Houder de tolstrook 
passeert. In geval van niet-herkenning van de nummerplaat, stuurt Via Verde een boete 
naar de Houder, die hij zal moeten betalen volgens de instructies die zijn beschreven in 
de brief die hem zal worden toegestuurd.  
In het geval dat de Houder een Portugees voertuig huurt waarvan de nummerplaat is 
gekoppeld aan een "Via Verde"-badge van het autoverhuurbedrijf, moet hij de badge 
gebruiken van het autoverhuurbedrijf. De consumpties met betrekking tot de ritten van de 
Houder worden gefactureerd door het autoverhuurbedrijf wanneer het voertuig wordt 
ingeleverd.  
De houder moet vervolgens zijn badge voor elektronische tolbetaling opbergen in het 
beschermhoesje dat door de uitgiftemaatschappij bij inschrijving werd verstrekt. Deze 
actie maakt de badge voor elektronische tolbetaling van de kaarthouder ondetecteerbaar. 
Het is niet mogelijk om de badge voor elektronische tolbetaling te gebruiken in parkings 
in Portugal. 
VI.4.3 Gemeenschappelijke voorwaarden in Spanje en Portugal - Klacht 
De uitgiftemaatschappij voert alle taken inzake klantendienst uit en verwerkt 
informatieverzoeken en klachten van de Houder betreffende Ulys Europe. De 
uitgiftemaatschappij blijft het enige aanspreekpunt van de Houder tijdens de gehele 
klantrelatie. Afgezien van eventuele claims in verband met de tolbetaling, kan de 
uitgiftemaatschappij echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor acties en 
klachten die de Houder kan ondernemen tegen andere uitbaters van snelwegen en 
tolfaciliteiten, en in voorkomend geval, tegen de beheerders van de parkings van het 
Pagatelia netwerk.   
Artikel IX - Wijziging van de identificatie van de Houder – wordt als volgt 
aangevuld:De Houder moet al zijn persoonlijke informatie en die van zijn voertuig up-to-
date houden. Wanneer de houder zijn registratiegegevens wil wijzigen, moet hij inloggen 
in zijn abonneeruimte of een schriftelijk verzoek sturen naar de Klantendienst of naar een 
Ulys Boutique gaan.  
Artikel X.1 - Facturatie-elementen - wordt als volgt aangevuld: 
Als de badge voor elektronische tolbetaling gedurende 14 opeenvolgende maanden niet 
wordt gebruikt in Frankrijk en/of in het Pagatelia netwerk, worden de kosten voor niet-
gebruik automatisch toegepast volgens de geldende prijslijst.  
Ze worden betaald wanneer de factuur voor de maand die volgt op de periode van 14 
opeenvolgende maanden zonder gebruik wordt betaald. 
Er wordt aan herinnerd dat de Houder de prijslijst van Ulys Europe op elk moment kan 
raadplegen in zijn abonneeruimte, in een Ulys Boutique (lijst beschikbaar op de website 
ulys.com) en op eenvoudig verzoek aan de Klantendienst.  
Artikel X.2 - Facturatie-elementen - wordt als volgt aangevuld: 
De informatie over het gebruik van de badge op het Pagatelia netwerk wordt door de 
uitbaters van snelwegen en tolfaciliteiten en, in voorkomend geval, de beheerders van de 
parkings van het desbetreffende Pagatelia Netwerk, die de overeenkomstige facturen 
opstellen ter attentie van de uitgiftemaatschappij, die deze via haar abonneeruimte op 
internet aan de Houder ter beschikking zal stellen.  
De Houder heeft gedurende 24 maanden via zijn abonneeruimte op internet toegang tot: 
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BIJZONDERE VERKOOPVOORWAARDEN 

 
 
- de maandelijkse factuur die door de uitgiftemaatschappij is opgesteld voor het totale bedrag van de transacties 
uitgevoerd in Frankrijk en op het Pagatelia Netwerk. Het op deze factuur vermelde bedrag is 
krachtens het SEPA-domiciliëringsopdracht afgeschreven van de bankrekening van de Houder door de 
uitgiftemaatschappij, naar behoren gemachtigd om namens de uitbaters van snelwegen en tolfaciliteiten 
en, in voorkomend geval, de beheerders van de parkings van het desbetreffende 
Pagatelia Netwerk, 
- de vereenvoudigde maandelijkse factuur voor verbruik op het Via-t-netwerk in Spanje 
en een gedetailleerd reisverslag, 
- de vereenvoudigde maandelijkse factuur voor verbruik op het netwerk Via Verde in  
Portugal en een gedetailleerd reisverslag. De uitgave van de vereenvoudigde Portugese factuur 
bedraagt maximaal 100 euro, bij overschrijding wordt een nieuwe factuur uitgegeven door de 
uitbaters van snelwegen en tolfaciliteiten in kwestie en ter beschikking gesteld van de Houder door 
de uitgiftemaatschappij. 
Verduidelijkt wordt dat de vereenvoudigde maandelijkse facturen voor verbruik en de 
de gedetailleerde reisverslagen afgelegd op het Pagatelia Netwerk worden uitsluitend uitgegeven in elektronische  
formaat. 
De factuur die is uitgegeven door het bedrijf Pagatelia, vormt niet het saldo van een rekening voor transacties  
uitgevoerd door de Houder tijdens de verslagperiode op het Pagatelia Netwerk. 
Zowel het bedrijf Pagatelia als de uitgiftemaatschappij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld 
van de termijnen voor de beschikbaarheid van de transactiegegevens doorgegeven door de uitbaters van snelwegen en tolfaciliteiten in   
in Spanje en Portugal. 
 
Er is een artikel X.5 toegevoegd - Maandelijkse beheerkosten voor gebruik op het Pegatelia Netwerk 
(SPANJE/PORTUGAL) 
Ulys Europe is onderworpen aan maandelijkse beheerskosten voor het gebruik van de badge op het 
Pagatelia Netwerk, waarvan het bedrag is vastgelegd in de prijslijst. 
Deze kosten worden maandelijks per badge in rekening gebracht zodra er een doorgang op de tolstrook is vastgesteld 
of geparkeerd wordt in een parking die elektronische tolbetaling aanvaardt als betaalmiddel  
in het Pagatelia Netwerk in de betreffende kalendermaand. De beheerskosten 
worden in mindering gebracht op de laatste factuur waarop de genoemde transacties voorkomen. De 
beëindiging van het contract door de Houder gedurende de maand geeft geen recht op terugbetaling, 
zelfs gedeeltelijk, van het bedrag van de maandelijkse beheerskosten voor de gemaakte reizen  
in het Pagatelia Netwerk. 
 
Artikel XII.1 - Beëindiging door de Houder - wordt als volgt aangevuld: 
De Houder zal de uitgiftemaatschappij op de hoogte stellen van zijn wens om Ulys Europe te beëindigen  
hetzij in een Ulys Boutique hetzij door een schriftelijk verzoek te sturen naar de Klantendienst. 
De Houder moet dan verzoeken om zijn huidige badge te vervangen door een badge dat niet is uitgerust met  
Ulys Europe via zijn Abonneeruimte of in een Ulys Boutique. Bij gebrek aan teruggave binnen 
30 dagen, wordt er een niet-retourvergoeding in rekening gebracht (zie prijslijst). 
 
Artikel XII.2 - Beëindiging door de uitgiftemaatschappij - wordt als volgt aangevuld: 
In geval van afschaffing van Ulys Europe, zal de uitgiftemaatschappij de Houder hiervan binnen een 
redelijk termijn, met vermelding van de datum waarop de afschaffing van kracht wordt. 
 
Artikel XV - Informatica en vrijheden wordt als volgt aangevuld: 
In het kader van Ulys Europe wordt de houder geïnformeerd dat bij het inschrijven en in de loop  
de uitvoering van het contract persoonlijke gegevens uitgewisseld zullen worden tussen de uitgiftemaatschappij 
en het bedrijf Pagatelia. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor beheerdoeleinden van het abonnement  
in zijn verschillende aspecten. 
De Houder van het contract wordt geïnformeerd dat hij beschikt over het recht op toegang, rechtzetting, beperking 
, overdraagbaarheid en verwijdering van zijn persoonsgegevens. Deze 
rechten worden uitgeoefend bij de uitgiftemaatschappij. 
Vanaf de beëindiging van het contract worden de verzamelde persoonsgegevens 
uiterlijk aan het einde van de wettelijke verjaringstermijnen en de wettelijke  
bewaartermijnen gewist. 
 
Artikel XIX - Dienst Le Perthus/Barcelona - wordt als volgt gewijzigd: 
Ulys Europe kan niet worden gecombineerd met de dienst Le Perthus/Barcelona. Door onderhavige 
bijzondere abonnementsvoorwaarden te aanvaarden, doet de Houder uitdrukkelijk afstand 
van de voordelen gekoppeld aan de dienst Le Perthus/Barcelona. De prijslijst van Ulys Europe is dus van toepassing  
zodra de Houder op het Pagatelia Netwerk circuleert.  
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