Het Eurovignet op weg.

Elektronische Eurovignetten:
comfortabel, simpel, efficiënt.

Wie met een voertuig of voertuigcombinatie
met maximum totaalgewicht vanaf 12
ton gebruik gaat maken van hoofd- en
verkeerswegen in België, Denemarken,
Luxemburg, Nederland en Zweden heeft
daarvoor een Eurovignet nodig. Eind 2008 is dit
opgevolgd door het elektronisch Eurovignet,
dat daarmee in de plaats kwam van het
papieren vignet dat sinds 1995 in gebruik was.
Op het elektronisch Eurovignet staan alle
benodigde gegevens, die in het voorbijrijden zoals bijvoorbeeld bij radarcontroles - worden
geregistreerd. De chauffeur hoeft dus geen
bewijspapieren meer bij zich te hebben.
Als DKV klant kunt u uw elektronisch vignet
simpel bestellen en tegelijk profiteren van vele
voordelen. Op de volgende bladzijden leest u
hoe u via DKV elektronische Eurovignetten kunt
bestellen en van deze voordelen gebruik kunt
maken.

Altijd beschikbaar –
zo bestelt u uw elektronische
Eurovignetten.

Het elektronisch Eurovignet is door alle aangesloten Eurovignet-lidstaten (België, Denemarken, Luxemburg, Nederland en Zweden) erkend.
Als u dus op meer dan een van deze landen
tegelijk rijdt, is voor u één geldig elektronisch
vignet genoeg.
U heeft bij DKV Euro Service diverse bestelopties tot uw beschikking. Ongeacht of u een
vignet voor een dag, voor een heel jaar of voor
een periode daar tussenin nodig heeft.

»
»
»
»
»
»

het nummer van uw DKV Card
het kenteken van de trekker
de nationaliteit van de trekker
de gewenste geldigheidsduur van-t/m
aantal assen
Euronorm

Losse vignetten bestellen
» Naar verzamelorder via Excel file
Klant :
Kaart :
Kenteken :
Nationaliteit motorvoertuig :

Snel, simpel en efficiënt bestellen kan:
» onderweg, met uw DKV Card bij alle
verkooppunten, of online via
www.eurovignettes.eu
» rechtstreeks via DKV Euro Service per e-mail,
fax of gewone post
» online op www.dkv-euroservice.com

Online bestellen kan het hele jaar door, 24 uur
per dag, en op zeer korte termijn (voor dag- of
weekvignetten bijvoorbeeld).
Als u uw Eurovignetten online via DKV
bestelt, verzoeken we u om de volgende
benodigde gegevens:

Aantal assen :
Euronorm :
Geldig m.i.v. :
Geldig t/m :

Toevoegen aan besteloverzicht

Zicht op uw kosten.
Uiteraard is bestellen van elektronische Eurovignetten bij DKV Euro Service gratis. Verder hangt
de hoogte van het gebruikstarief af van de
Euronorm en het aantal assen van het voertuig
en de gewenste geldigheidsduur van het
Eurovignet. Voor nauwkeurige gegevens over de
huidige toltarieven en een tolcalculator voor uw
kosteadministratie gaat u naar www.ages.de.
En als u nog vragen heeft, dan helpen we u
natuurlijk graag ook persoonlijk verder.

In vogelvlucht:
Uw voordelen met de DKV Card.

Wie zijn elektronische Eurovignetten gratis en
rechtstreeks bij www.dkv-euroservice.com
bestelt, profiteert tegelijk van vele
doorslaggevende voordelen, en wel:

» Service het gehele jaar door, 24 uur per dag.
» Eenvoudig plaatsen van verzamelorders via
uploaden van data.

» Na verzending van uw bestelling
ontvangt u een e-mail reply, met daarin een
gedetailleerde opgave van uw EVN-nummers
met bijbehorende geldigheidsduur, waarna
uw chauffeurs direct op pad kunnen.

» Herinneringsfunctie: ruim voor afloop van
uw langetermijnvignetten waarschuwen we
u per post en vertellen u hoe u snel en simpel
uw vervolgbestellingen kunt doen.

Meerdere vignetten bestellen
» Naar formulier losse Eurovignetten

Hier kunt u eenvoudig verzamelorders via b.v. Excel invoegen en vervolgens bestellen. Gebruik svp
onze Excel-indeling voor een correcte vakvolgorde. (Hiertoe vermeldt u uw gegevens in de Excel file,
waarna u de betreffende vakjes markeert en kopiëert naar her onderstaande veld).

Toevoegen aan besteloverzicht

» Bij voltooiing van uw bestelling verschijnen
alle bestelde Eurovignetten in een
overzichtelijke lijst, waarna u zonodig nog
wijzigingen kunt aanbrengen.
Controleer nu al uw vermeldingen en breng zonodig wijzigingen aan.
Kenteken

Nationaliteit mot

Aantal assen

Euronorm

70431002...

D Test 99

Deutschland

2

EURO 1

01.12.2010

07.12.2010

70431002...

D Test 98

Deutschland

3

EURO 4

08.12.2010

14.12.2010

€20.00

70431002...

D Test 97

Deutschland

1

EURO 0

01.01.2011

07.01.2011

€26.00

Nu bindend aanvragen

Gelding m.i.v.

besteld en waarop nog minstens een
maand geldigheidsduur over is, kunt u bij
ons voor restitutie indienen. Vervolgens doen
we alle administratieve handelingen voor u
en crediteren uw DKV rekening voor het
terug te betalen bedrag.

» Uw DKV rekening vermeldt overzichtelijk alle
informatie die u nodig heeft voor simpele en
soepele administratieve verwerking.

Mijn besteloverzicht

Kaarte

» Restitutie: alle vignetten die u via ons heeft

Geldig t/m

Prijs
€23.00
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