Invulhulp

NL

Vult u a.u.b. alleen het Duitstalige formulier in. Dank u!

1

Gebruikersregistratie

2

Vul dit formulier a.u.b. volledig in met behulp van een computer. Indien
u niet de beschikking heeft over een computer, gebruik dan a.u.b. een
schrijfmachine of schrijf in goed leesbare blokletters. Kruis a.u.b. aan
wat van toepassing is. Verplichte invulvelden worden gekenmerkt door
een *.
Uitsluitend voor de eerste registratie van uw onderneming
Gebruikersgegevens
Bedrijfsnaam, rechtsvorm volgens handelsregister
Kantoor van inschrijving, Handelsregisternummer
Belastingnummer
Voor EU-leden:
BTW-identificatienummer
Voor niet-EU-leden:
Omzetbelastingnummer
Landencode
Bedrijfsadres
Straat, huisnummer
Postbus
Postcode
Plaats
Land
Telefoon
(a.u.b. landnummer, netnummer, abonneenummer)
Fax
(a.u.b. landnummer, netnummer, abonneenummer)
Bedrijfs-e-mailadres
E-mailadres voor afrekeningen
Verplicht invulveld, wanneer u de boeking via het Internet verricht of het
toloverzicht resp. het overzicht afzonderlijke ritten via e-mail wilt
ontvangen.
Informatieverzending
Ik geef hierbij toestemming aan Toll Collect GmbH om informatie aan het
bedrijfs-e-mailadres te sturen.
Ja
Nee
Contactpersoon (Naam, voornaam)
(Naam, voornaam)
Dienstverlening
Boeken via het Internet
A.u.b. aankruisen, indien u géén toegang tot het boeken via Internet wilt
hebben.
Toloverzicht
Hoe wilt u het toloverzicht ontvangen?
(a.u.b. slechts één mogelijkheid kiezen)
via e-mail als printerbestand (PDF)
op papier via de post
Overzicht afzonderlijke ritten
Hoe wilt u het overzicht afzonderlijke ritten ontvangen?
via e-mail als gegevensbestand (CSV)
geen Overzicht afzonderlijke ritten
Verzending van overzichten van afzonderlijke ritten op papier is niet
mogelijk wanneer de verzending van het toloverzicht per e-mail
plaatsvindt.
Betalingswijze
Kies a.u.b. een betalingswijze:
Betaalmiddel met betalingsgarantie, bv. kredietkaart
Gebruik voor het kiezen van de gewenste kredietkaart alstublieft het
formulier „Betaalmiddel met betalingsgarantie“.
Aanvullende informatie vindt u onder www.toll-collect.de/credit-card.
Afrekening via tegoedrekening
Deze mogelijkheid kunt u alleen gebruiken bij voldoende tegoed op uw
gebruikersrekening in het tolheffingssysteem.
U kunt de incasso ook van een tegoedrekening laten afgaan.
Informatie en het aanvraagformulier vindt u onder www.tollcollect.de/direct-debit.
Tankkaart
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Gebruik voor het kiezen van de gewenste tankkaart alstublieft het
formulier „Betaalmiddel Tankkaart“. Aanvullende informatie vindt u
onder www.toll-collect.de/fuel-card.
Totdat de door uw geselecteerde betalingswijze van kracht is geworden,
wordt u onafhankelijk van uw keuze geregistreerd onder de
betalingswijze afrekenen via een tegoedrekening.
Hierdoor kunt u uw voertuigen sneller registreren en OBU's laten
inbouwen.
Wanneer u geen gebruik wilt maken van deze service, kunt u hier uw
bezwaar kenbaar maken:
Ik wil niet aangemeld worden voor het afrekenen via een
tegoedrekening, totdat de geselecteerde betalingswijze van kracht is
geworden.
De registratie van mijn onderneming wordt pas geldig, wanneer alle
noodzakelijke informatie door mij en de aanbieder van de door mij
gekozen betalingswijze is verstrekt.
Ik verklaar dat alle opgaven volledig en naar waarheid zijn ingevuld.
Toll Collect GmbH zal uw gegevens opslaan, verwerken en gebruiken
voor contractuele doeleinden.
Ik ga akkoord met de algemene handelsvoorwaarden (AV) van Toll
Collect GmbH. (Deze algemene handelsvoorwaarden zijn op het Internet
te vinden onder www.toll-collect.de/agb of kunnen bij Toll Collect GmbH
worden opgevraagd via het Call Center (Telefoongesprekken vanuit
Duitsland: 0800 222 2628**, bel voor gesprekken vanuit het buitenland:
008000 222 2628**).
Plaats, datum
Handtekening en evt. Firmastempel
Stuurt u a.u.b. het volledig ingevulde formulier voorzien van een
rechtsgeldige handtekening en een firmastempel aan het volgende
adres: Toll Collect GmbH, Customer Service, Postfach 11 03 29, 10833
Berlin, Duitsland of fax dit formulier naar nummer: +49 180 1 222628
***.
** gratis, kosten vanuit mobiele netwerken lopen uiteen
***in Duitsland:
Vanuit het vaste net 3,9 ct/min;
vanuit mobiele netwerken maximaal 42 ct/min.
Ik geef toestemming. (Alleen bij de online-registratie)
* Verplicht invulveld
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