ALGEMENE VOORWAARDEN Liber-t

ALGEMENE VOORWAARDEN
VOORAFGAANDE OPMERKING
De elektronische tolbetaling tussen maatschappijen biedt de gebruikers
van lichte voertuigen de mogelijkheid van met behulp van een badge de
wegen te gebruiken die zijn uitgerust met elektronische tolbetaling in de
stations van de snelwegmaatschappijen, de uitbaters van bouwwerken
met tolbetaling en uitbaters van parkings en daarbij te genieten van een
unieke facturatie van het bedrag van hun consumpties.

I.

UITGIFTEMAATSCHAPPIJ EN PRESTATIEVERSTREKKENDE
MAATSCHAPPIJ

Elke persoon die dit contract wenst af te sluiten moet aan de A - Algemeen
maatschappij de volgende documenten verstrekken:
De houder van de badge moet zich schikken naar de politie- en
 Voor natuurlijke personen een identiteits- of woonplaatsbewijs, voor uitbatingreglementen die gelden op de autosnelwegen, bouwwerken
de rechtspersonen een uittreksel van het handelsregister en van met tolbetaling of parkings.
vennootschappen of gelijkwaardig bewijs, evenals een volmacht die
de ondertekenaar de bevoegdheid geeft in naam van genoemde De houder is als enige aansprakelijk voor het gebruik van de
afgeleverde badge en verbindt zich ertoe het geheel van de hem ter
rechtspersoon in te schrijven,
kennis gebrachte gebruiksrichtlijnen na te leven, meer bepaald:
 Een
ingevulde,
gedateerde
en
ondertekende
 Niet meer dan één badge in actieve modus in zijn voertuig te
abonnementsaanvraag,
bewaren (een badge wordt als actief beschouwd als deze zich niet
binnen in de met de badge meegeleverde beschermhoes bevindt);
 Een ingevuld, gedateerd en ondertekend SEPA-incassomandaat; het
mandaat vervalt na 36 maanden zonder incasso.
 De actieve badge correct te positioneren op de voorruit volgens de
aanduidingen van de gebruikshandleiding overhandigd samen met
 Een bankrekeningnummer (RIB), postrekeningnummer (RIP) of
de badge door de Uitgiftemaatschappij.
Spaarkasrekeningnummer (RICE).

Volgens
de
betalingsmodaliteiten
aanvaard
door
de Als deze richtlijnen niet worden nageleefd, kan de service nadeel
ondervinden en de houder loopt het risico facturatiegebreken te
De badge wordt uitgegeven door Autoroute de Liaison Seine-Sarthe / Uitgiftemaatschappij, kunnen waarborgaanvullingen worden gevraagd
ondervinden.
ALIS, naamloze vennootschap met een kapitaal van 2 850 000 euro, aan de houder van het contract.
ingeschreven in het “Registre du Commerce et des Société” van
Door de abonnementsaanvraag te ondertekenen verklaart de aanvrager Het is de effectieve aanwezigheid van een geldige, actieve en correct
BERNAY onder het nummer 422 654 160 en waarvan de
onderhavige
aangehechte
algemene
voorwaarden
en
de in het voertuig gepositioneerde badge die zijn houder in staat stelt
maatschappelijke zetel gesitueerd is in de plaats genaamd « Le Haut
abonnementsbarema’s aan de elektronische tolbetaling tussen zich te beroepen op zijn statuut van abonnee en van de hiermee
Croth » 27310 BOURG-ACHARD, hierna aangeduid als “De
verbonden voorrechten. In deze omstandigheden heeft de transactie
maatschappijen te aanvaarden.
Uitgiftemaatschappij”, optredend voor haar rekening en krachtens een
Liber-t de bovenhand en sluit elke andere betalingswijze van de
gemeenschappelijk wederzijds mandaat voor dat die van de De Uitgiftemaatschappij heeft de vrijheid de abonnementsaanvraag te verschuldigde som, zelfs gedeeltelijk, uit. Als de houder de
concessiehoudermaatschappijen van autosnelwegen, van de uitbaters weigeren wegens een wettige reden, zoals de ontbinding van een vorig verschuldigde som buiten het kader van het contract Liber-t west te
van bouwwerken met tolbetaling en de uitbaters van parkings die de contract door één van de uitgiftemaatschappijen wegens fraude of betalen, is het zijn taak zijn badge in niet-actieve modus te plaatsen.
badge aanvaarden als betaalwijze van de sommen verschuldigd voor betalingsverzuim.
het bezoek aan de voornoemde bouwwerken.
De badge is onafhankelijk van het voertuig en kan worden gebruikt door
Waarborg van betaling
de houder in verschillende voertuigen. Deze mag echter in geen geval
op hetzelfde moment worden gebruikt voor meerdere voertuigen die
VOORWERP VAN HET CONTRACT
Een betalingswaarborg kan worden geëist bij de afsluiting van het elkaar volgen op dezelfde weg of op meerdere tolbetalingswegen.
Onderhavig contract heeft tot doel het afleveren aan de houder van contract en/of in de loop van het contract.
B – Vervanging, intrekking van de badge
Uitbatingsbadges aanvaard op het netwerk van de Franse
snelwegmaatschappijen, uitbaters van bouwwerken met tolbetaling, Deze is geldig gedurende de volledige duur van het contract en heeft tot
(met uitzondering van de tunnels van de Mont-Blanc en van die van doel de betaling door de houder te waarborgen van alle sommen De badge blijft eigendom van de Uitgiftemaatschappij en deze kan het
Fréjus) en tenzij bij uitdrukkelijke beperking van de bijzondere verschuldigd aan de Uitgiftemaatschappij uit hoofde van het contract, initiatief nemen van de intrekking ervan en/of de eventuele vervanging
voorwaarden, van de uitbaters van parkings die beschikken over inclusief in voorkomend geval de kosten voor niet in goede staat ervan in geval van ontbinding van het contract door de
Uitgiftemaatschappij, van fraude, van wijziging of van vervalsing van de
uitrustingen gesignaleerd door het pictogram « t », voor de betaling van teruggeven van de badge.
badge of van onverenigbaarheid met de vervolmakingen aangebracht
de sommen verschuldigd voor het bezoek aan de voornoemde
De
betalingswaarborg
zal
bestaan
uit
een
waarborgsom
door
een
aan het systeem van elektronische tolbetaling.
bouwwerken.
bankwaarborg door elk vergelijkbaar middel aanvaard door de
De door de uitgiftemaatschappij geaccrediteerde maatschappij geniet Uitgiftemaatschappij. Als de betalingswaarborg bestaat uit een In geval van technisch defect van de badge of om elk incident te
van een reductietarief op de toepasselijke voorwaarden zoals waarborgsom per badge, levert deze geen interesten op ten voordele voorkomen verbonden met zijn normale slijtage, zal de
Uitgiftemaatschappij gratis binnen de beste termijnen overgaan tot de
gedefinieerd tussen de partijen door het Accrediteringscertificaat op het van de houder (zie bijlage barema’s).
vervanging ervan tegen teruggave van het oude model. Als na de
geheel van het netwerk toegekend aan de “Autoroute de Liaison SeineDe
Uitgiftemaatschappij
kan
de
verhoging
van
het
bedrag
van
de
controle het defect te wijten blijkt aan de houder, zal de
Sarthe / ALIS”.
betalingswaarborg vragen bij het eerste betalingsincident of voor de Uitgiftemaatschappij hem de kostprijs factureren van de beschadigde
De houder kan op eenvoudig verzoek genieten van één of meerdere handelaars in geval van risico van onvermogen. Het bedrag van de badge (zie bijlage barema).
extra badge(s) aan de voorwaarden voorzien door de hierna waarborg opeisbaar door de Uitgiftemaatschappij is geplafonneerd op
drie maal het hoogste maandelijks omzetcijfer incl. BTW behaald door In afwezigheid van een geldige en actieve badge zal een ander
aangehechte barema’s.
de houder op het geheel van de bouwwerken beoogd in artikel II, in de betaalmiddel worden geëist.
loop van de laatste twaalf maanden.
Houder van het contract
Een ongeldige badge kan worden ingetrokken door het personeel van
Bij het verstrijken van het contract, behalve bij bijzondere voorwaarden het tolstation.
De houder van dit contrat is een natuurlijke of rechtspersoon die aan de van de Uitgiftemaatschappij, zal de betalingswaarborg worden
Uitgiftemaatschappij één of meerdere uitbatingsbadges aflevert.
vrijgegeven binnen een termijn van 60 dagen (tenzij bij gunstigere De verhuur en de verkoop van de badge door de houder zijn verboden
bepaling van de bijzondere voorwaarden van de Uitgiftemaatschappij) op straffe van onmiddellijke ontbinding van het contract.
na de incassodatum van het laatste gefactureerde traject en na betaling
AFSLUITING HET CONTRAT – WAARBORG
van de sommen verschuldigd door de houder volgens dit contract, Voorwaarden van toepassing op het gebruik van de badges voor de
inclusief in voorkomend geval de kosten voor niet teruggeven van de autosnelwegen en d tolbouwwerken.
Contractafsluiting
badge in goede staat. Bij gebrek hieraan zal de betalingswaarborg in
A. Definitie van de toegelaten klassen
De afsluiting van het contract en de aflevering van tolbadges zijn het gedrang komen.
ondergeschikt aan de bankdomiciliëring en ambtshalve afname van een
Op
het
netwerk
van
uitbaters
van
snelwegen
en
individuele bankrekening geopend bij een bankinstelling gelegen in één
DUUR VAN HET CONTRACT – INGANGSDATUM
tolbetalingsbouwwerken maakt de badge het mogelijk aan de houder de
van de landen van de zone « Single Euro Payments Area » (SEPA)1, n
tolbetalingen te verrichten voor voertuigen van tolklasse 1*, 2**, 5*** en
Het abonnementscontract wordt afgesloten voor onbepaalde duur en deze buiten categorie in tolklasse 1****.
1 In overeenstemming met de Europese norm van de bankuitwisselingen SEPA vervangt het
gaat in bij ontvangst van de eerste badge door de houder.
geldincassomandaat SEPA de oude automatische geldincassotoelating. Dit mandaat wordt gekenmerkt
door een nummer genaamd « Unieke MandaatReferentie » (UMR) dat moet worden meegedeeld aan de
* klasse 1: voertuigen of rollende gehelen met totale hoogte van
houder bij de verzending van de badge.
minder dan of gelijk aan 2 meter en hoogst toegelaten gewicht
GEBRUIK VAN DE BADGE
(PTAC) van minder dan of gelijk aan 3,5 ton.
Toepasselijke voorwaarden op het geheel van de gebruiken

II.

III.

IV.

V.

VI.

** klasse 2: voertuigen of rollende gehelen met totale hoogte van
meer dan 2 meter en minder dan 3 meter en hoogst toegelaten
gewicht (PTAC) van minder dan of gelijk aan 3,5 ton.
*** klasse 5 : motorfietsen, side-cars en trikes.
**** voertuigen buiten categorie in klasse 1: voertuigen van klasse 2
ingericht voor het transport van gehandicapte personen (op
voorlegging van de grijze kaart met de vermelding “handicap”).
B. Toe te passen gedrag door de houder
in het tolstation
Om ten volle te genieten van de tolbetalingsdienst moet de houder de
wegen volgen aangegeven door het pictogram « t », aan de ingang en
bij de betaling.
De voertuigen van klasse 1 moeten bij voorrang de rijbanen voor
elektronische tolbetaling voorbehouden aan deze klasse gebruiken (in
het algemeen uitgerust met een hoogtebeperkingsgabariet van 2
meter).
De voertuigen van klassen 2 en 5 uitgerust met een badge Liber-t
moeten de wegen gebruiken uitgerust met een pictogram « t » aan de
ingang, en een baan uitgerust met een pictogram « t » zonder
hoogtegabariet in het betaalbaanvak.

De houder verbindt zich ertoe van na te leven:
-

de bewegwijzering voor voertuigen aanvaard in de baanvakken
(klasse, hoogtebeperkingsgabariet, voorbehouden VK klasse 1,
voorbehouden motor klasse 5…),

-

de verkeerslichten,

-

de lichten en doorgangsslagbomen,

-

een minimale afstand van 4 meter tussen de voertuigen bij de
doorgang naar het ingangs- of betalingsrijvak van de tolbetaling,

-

de aanbevelingen en de reglementeringen dragen bij tot de
veiligheid van de personen.

In afwezigheid van geldige ingangsgegevens behoudt de
snelwegmaatschappij zich het recht voor van aan de uitgang het tarief
van het duurste traject voor het betreffende uitgangsstation (TLPC) toe
te passen.
C. Gedrag van de in specifieke situatie geplaatste klant
In de hierna beoogd bijzondere situaties stelt de houder die overgaat
naar een betaalrijvak voorbehouden aan elektronische tolbetaling (dat
alleen het pictogram « t » bevat) zich bloot aan toepassing van een
vermeerderd tarief (tarief van het duurste traject, op klassering).
Bijzondere situaties:
 Ongeldige ingangsgegevens (incompatibel traject, geldigheidsduur
overschreden).
 Voertuigen van klasse 5 die overgaan naar de voorbehouden
baanvakken met hoogtegabariet beperkt tot 2 meter: Standaard
zullen de voertuigen van klasse 5 die deze gang nemen worden
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 klasse 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 klasse 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.

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 betalingswaarborg 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 ten onrechte gebruikte badge
worden geëist, onafhankelijk van de strafrechtelijke vervolgingen
waartoe de Uitgiftemaatschappij zich het recht voorbehoudt over te
Het gebruik van een badge Liber-t door een voertuig van klasse 2 in gaan.
een rijvak voorbehouden aan klasse 1 (uitgerust met een
hoogtegabariet) of door een voertuig van klasse 3 of 4 is niet toegelaten Op initiatief van de houder
en wordt als fraude beschouwd.
De houder kan (zijn) badge(s) op elk moment teruggeven.
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.

Toepasselijke voorwaarden voor het gebruik van de badges voor de
parkings
In de parkings beoogd in artikel II, 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 het toegelaten gabariet te controleren evenals de
eventuele toegangsbeperkingen voor LPG-voertuigen.

VII.

VERZET TEGEN HET GEBRUIK VAN DE BADGE

maken aan de Uitgiftemaatschappij.

X.

FACTURATIE EN BETALING

Facturatie-elementen

De lijst van de verbruiken verduidelijkt voor elke badge en voor elke
De innings- of vrijgavevoorwaarden van de betalingswaarborg worden
transactie:
verduidelijkt in artikel IV hierboven.

VIII.

TERUGGAVE VAN DE BADGE

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 badge
waartegen verzet 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.



Wat de trajecten uitgevoerd op autosnelwegen betreft (waarvoor
wordt verduidelijkt 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 door betreffende autosnelwegmaatschappijen):
- De bezoekdatum aan tolbetaalstation,
- de tolklasse,
- het afgelegde traject,
- Het bedrag incl. BTW van de tol.



Wat het parkeren in de parkings betreft:
- de uitgangsdatum uit de parking,
- het bedrag incl. BTW van de parkeerbeurt,

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.
In geval van inning via gerechtelijke uitvoering is de houder bovendien
verplicht van aan de Uitgiftemaatschappij de sommen uit te betalen die
overeenkomen met de kosten van de eigenlijke gedwongen uitvoering.

Op basis van de lijst 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.

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.

Deze factuur verduidelijkt de datum van de incasso in voorkomend
geval en de bankdomiciliëring van de houder.

XI.

IX.

Als de houder de als verloren of gestolen verklaarde badge recupereert,
De Uitgiftemaatschappij stelt de lijst van de transacties op (trajecten en
moet hij deze terugsturen in aangetekende omslag naar de
parkeerbeurten) uitgevoerd in de loop van de vorige facturatieperiode
abonnementsdienst van de Uitgiftemaatschappij of deze tegen
door de houder.
ontvangstbewijs afgeven in een verkooppunt van deze maatschappij.

Het gebruik door de houder van een als verloren of gestolen
aangegeven badge wordt beschouwd als onrechtmatig en kan leiden tot
ontbinding van onderhavig contract.

De naam van de parking.

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 de lijst
De teruggave van een badge in slechte werkingsstaat geeft aanleiding wordt aangerekend op één van de volgende facturen.
tot de facturatie van deze badge aan het geldende tarief of bij de
De factuur wordt behalve bij bijzondere voorwaarden van de
aankoop van de betalingswaarborg door de Uitgiftemaatschappij.
Uitgiftemaatschappij, uitgegeven op papieren drager en maandelijks
De teruggave van de badge wordt uitgevoerd zonder afbreuk aan de verzonden naar de houder.
bijzondere voorwaarden betreffende de beheerkosten verbonden met
De particulieren en rechtspersonen die niet zijn onderworpen aan de
het contract.
BTW kunnen echter volgens de uitgiftemaatschappijen de mogelijkheid
hebben ter vervanging van de papieren factuur te kiezen bij de
WIJZIGING VAN DE IDENTIFICATIE VAN DE HOUDER
intekening op het contract of in de loop van de uitvoering ervan, voor de
Als de houder van adres, van SIRET, van benaming of van dienst « Internetfactuur », die het voorwerp vormt van bijzondere
bedrijfsnaam verandert, moet hij dit schriftelijk binnen 30 dagen kenbaar voorwaarden.

De houder kan zich slechts verzetten tegen het gebruik van de badge in Als de houder van bankbenaming verandert, moet hij de
Uitgiftemaatschappij hiervan op de hoogte brengen die hem het
geval van diefstal of verlies ervan.
document vereist voor deze verandering zal verstrekken.
De beroepaantekeningen moeten onmiddellijk schriftelijk worden
aangegeven aan de verkooppunten of de abonnementendienst van de De aanpassing wordt van kracht maximum 40 dagen na ontvangst door
Uitgiftemaatschappij (brief, fax, e-mail), met verplichte vermelding van de Uitgiftemaatschappij, van het eerder genoemd behoorlijk ingevuld
document en van het overeenkomstige RIB. Als de verandering van
het badgenummer.
bankdomiciliëring om een willekeurige reden het geldigheidseinde van
De ongeldigverklaring van de badge vindt plaats na ontvangst van de een waarborg zou met zich meebrengen, moet de houder verplicht
voornoemde verklaring.
zonder onderbreking van deze laatste een overeenkomstige waarborg
verstrekken.
De Uitgiftemaatschappij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de
gevolgen van een verzet dat niet uitgaat van de houder of van zijn De niet-naleving van deze bepalingen of de herroeping door de houder
toegelaten vertegenwoordiger. Op vraag van de houder wordt hem een van het SEPA-incassomandaat leidt van rechtswege tot de ontbinding
badge met een ander nummer afgeleverd binnen de beste termijn.
van het contract.
Tenzij bij andersluidende bepalingen voorzien in de bijzondere
voorwaarden van de uitgiftemaatschappijen wordt een nieuwe
betalingswaarborg geëist van de houder.

-

De factuur en de lijst van de transacties voorzien in dit artikel zijn
de enige uitgegeven documenten, de registratie van de transactie
op tolbetaalrijvak of aan de uitgang van de parking die de
Facturatiemodaliteiten vormen

Betaling van de facturen

MINNELIJKE KLACHT

Elke minnelijke klacht betreffende de elementen van een factuur is
toegelaten gedurende een termijn van 90 dagen vanaf de uitgiftedatum
en mag uitsluitend worden ingediend bij de Uitgiftemaatschappij per
brief of per e-mail gericht aan het verkooppunt waarvan de gegevens
voorkomen in de hoofding van de factuur, met verplichte vermelding van
het nummer van de badge.
Een klacht ontslaat de houder niet van de betaling van de betwiste
factuur.
In geval van een klacht gaat de Uitgiftemaatschappij over tot een
onderzoek. De eventuele correcties in gevolge het onderzoek worden
achteraf geregulariseerd.
De Uitgiftemaatschappij levert het bewijs van de transactie(s) door
middel van de registraties uitgevoerd door de computersystemen.

XII.

ONTBINDINGEN – EFFECTEN
De facturen zijn betaalbaar in euro, binnen de maximum termijn
Door
de
houder
aangebracht op de factuur en volgens de betaalwijze weerhouden bij de
afsluiting van het contract.
De houder informeert de Uitgiftemaatschappij over zijn wens van
onderhavig contract te ontbinden ofwel in een verkooppunt van de
Verwerking van de onbetaalde facturen – Effecten
Uitgiftemaatschappij,
ofwel
per
aangetekende
brief
met
In geval van incasso en als de eerste incasso wordt verworpen, kan ontvangstbevestiging gericht aan de Uitgiftemaatschappij.
worden overgegaan tot een tweede incassoverrichting van hetzelfde
De ontbinding zal van kracht worden bij de teruggave van de badge(s)
bedrag.
en na betaling van alle verschuldigde sommen.
In geval van niet-betaling van de factuur in haar geheel wordt een
ingebrekestelling van betaling door de Uitgiftemaatschappij Door de Uitgevende Maatschappij
overgemaakt aan de houder van het contract. De bijzondere
voorwaarden kunnen voorzien dat deze ingebrekestelling wordt De Uitgiftemaatschappij mag van rechtswege onderhavig contract
voorafgegaan door een tweede voorlegging van de factuur per gewone ontbinden in geval van niet-uitvoering van gelijk welke van de
verplichtingen door de houder (meer bepaald in geval van fraude of van
brief.
niet volledige of gedeeltelijke betaling van de verschuldigde sommen) of
in geval van afschaffing van de dienst van elektronische tolbetaling
De ingebrekestelling verduidelijkt:
Liber-t.
- De sommen die niet betaald zijn op de vervaldatum van de laatste
In geval van niet-uitvoering van gelijk welke van de verplichtingen die
factuur;
toekomen aan de houder, zal de ontbinding onmiddellijk ingaan zonder
- Tenzij bij bijzondere voorwaarden van de Uitgiftemaatschappij, de opzegtermijn.
vertragingsboetes gedefinieerd volgens de modaliteiten voorzien in
artikel L.441-6 van het Handelswetboek, toegepast op de nog In geval van afschaffing van de service elektronische tolbetaling Liber-t,
verschuldigde sommen vanaf de vervaldatum van de factuur; deze zal de Uitgiftemaatschappij er de houder per aangetekende brief met
boetes worden bij de hoofdsom gevoegd; alle trajecten en ontvangstbevestiging van op de hoogte brengen met verduidelijking van
uitgevoerde parkeerbeurten en nog niet gefactureerd en dan de ingangsdatum van de ontbinding, met opzegtermijn van een maand
onder voorbehoud van de bijzondere voorwaarden van de
onmiddellijk opeisbaar;
Uitgiftemaatschappij.
- In voorkomend geval de verplichting de badge(s) terug te geven.
Niet betaalde sommen
De
bijzondere
voorwaarden
kunnen
voorzien
dat
de
Uitgiftemaatschappij deze ingebrekestelling en in voorkomend geval de In geval van ontbinding zal de Uitgiftemaatschappij de sommen
tweede
voorlegging
van
de
factuur
aanvult
met verschuldigd volgens dit contract factureren.
opschortingsmaatregelen van de uitvoering van het contract door verzet
aan te tekenen tegen de badge(s) tot de ontvangst van de betaling.
REGELING VAN DE GESCHILLEN
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In geval van niet-betaling binnen een termijn vastgelegd door de In het geval dat de houder van onderhavig contract de hoedanigheid
ingebrekestelling wordt het contract van rechtswege ontbonden behalve van handelaar heeft en bij gebrek aan minnelijk akkoord, zal elk geschil
als de Uitgiftemaatschappij een bijkomende termijn verleent aan de dat kan ontstaan tussen de partijen uitsluitend worden beslecht door de
houder van het contract om te voldoen aan zijn verplichting, tijdens
dewelke hij met name de intekening in verzet kan houden van de

bevoegde rechtbank van de woonplaats gekozen door elk van de Yvelines, 78280 Guyancourt ingeschreven in het handelsregister van Versailles
uitbaters beoogd in artikel II.
onder het nummer 793 875 451, (hierna « Prestatieverlener » of «
Prestatieverstrekkende
Maatschappij»)
gemandateerd
door
de
Onderhavige bepaling geldt zelfs in geval van waarborginroeping of van uitgiftemaatschappij en de klanten (hierna de
meerdere verweerders. Het Franse recht zal als enige van toepassing « houder(s) ») om hun tussenpersoon te zijn volgens de voorwaarden voorzien
zijn op onderhavig contract.
in de Algemene Voorwaarden en onderhavige bijzondere voorwaarden («
Conform artikels 46 en 48 van het Burgerlijk Wetboek kan de particulier Bijzondere Voorwaarden »).
zich in geval van geschil wenden tot de rechtbank van zijn keuze.

XIV.

CONTRACTUELE WIJZIGINGEN EN TARIEVEN VAN DE DIENSTEN

Elke vraag betreffende de opvolging van de bestelling, de levering van badge,
de voorwaarden en modaliteiten van uitoefening van het intrekkingsrecht,
elke klacht of de uitvoering van het abonnementcontract moet worden
gericht:
- Schriftelijk aan het volgende adres:
Easytrip France - Service Clients - 40 avenue de la Marne - 59290 Wasquehal –
Frankrijk
- Via e-mail naar het volgende adres: contact@easytrip.fr
- Via de telefoon naar de klantendienst Easytrip France: 01 76 54 41 19

De Uitgiftemaatschappij behoudt zich het recht voor alle aanpassingen
aan te brengen aan onderhavige bijzondere voorwaarden. De houder
zal op de hoogte worden gebracht van deze aanpassingen. Als houder
deze aanpassingen niet zou aanvaarden, moet hij het contract
ontbinden volgens de voorwaarden gedefinieerd in art. XII-1. De
afwezigheid van een schriftelijk antwoord van de houder binnen de
I. Houder van het contract
termijn van een maand geldt als aanvaarding van zijn kant.
De houder van onderhavig contract is een natuurlijke persoon die optreedt
Alle componenten van het barema Liber-t zijn herzienbaar, meer buiten beroepsactiviteit en die een contract afsluit met de Prestatieverlener
bepaald ter gelegenheid van de variaties van de tarieven van de voor de levering van verschillende diensten waaronder de afsluiting van een
abonnement op de dienst van elektronische tolbetaling liber-t van Alis, en aan
tolbetaling of van het parkeren, en zullen bijgevolg niet het voorwerp
wie de Prestatieverlener één of meerdere elektronische badges aflevert.
vormen van een aanhangsel.
II. Afsluiting het contract – Levering
De aanpassingen aan de tarieven voor tol, parking en het barema LiberDe Prestatieverstrekkende Maatschappij kan ertoe worden aangezet enkele
t worden van toepassing vanaf hun inwerkingtreding.
voorafgaande controles uit te voeren en behoudt zich het recht voor elke
afsluiting van abonnement of van dienst te weigeren wegen een gewettigde
reden, zoals:
INFORMATICA EN VRIJHEDEN
- de ontbinding van een eerder contract door één van de
De inschrijver wordt geïnformeerd dat bij de afsluiting en in de loop van uitgiftemaatschappijen wegens fraude of betalingsachterstand.
de uitvoering van het contract persoonlijke gegevens zullen worden - de mededeling van een onbekend, niet-permanent of verzonnen
verzendingsadres.
verzameld door de Uitgiftemaatschappij.
In dit geval zal de bestelling automatisch worden geannuleerd en geen enkele
Deze gegevens zullen worden gebruikt voor beheerdoeleinden van het bankdebitering zal worden uitgevoerd.
In een uitdrukkelijke overeenkomst tussen de Prestatieverstrekkende
abonnement in zijn verschillende aspecten, en kunnen het ook mogelijk
Maatschappij en de Houder worden de elektronische dragers geacht minstens
maken verrichtingen van commerciële prospectie uit te voeren.
een aanvang van schriftelijk bewijs te vormen. In geval van conflict hebben de
elektronische documenten geproduceerd door de Prestatieverstrekkende
De verzamelde gegevens zijn bestemd voor de Uitgiftemaatschappij en
Maatschappij en/of de toepassingsdienst voorrang op deze geproduceerd
voor de uitbaters beoogd in artikel II van onderhavige algemene door de Houder, tenzij deze laatste de afwezigheid van betrouwbaarheid of
voorwaarden. Overigens, behalve bij verzet van de houder schriftelijk van authenticiteit van aantoont van de documenten geproduceerd door de
gericht aan de Uitgiftemaatschappij, is deze laatste ook gemachtigd om Prestatieverstrekkende Maatschappij en/of de toepassingsdienst.
de verzamelde gegevens mee te delen aan haar partners.
II.1. Inschrijving via papieren contract door te bellen naar de klantendienst
In toepassing van de wet nr.78-17 van 6 januari 1978 betreffende de In afwijking van de Algemene Voorwaarden is de aflevering van elektronische
Informatica, de bestanden en de vrijheden, beschikt de houder van het badges ondergeschikt aan de levering aan de Prestatieverlener van een
contract over rechten van verzet, van toegang en van correctie van de behoorlijk ingevuld, gedateerd en ondertekend contract, dat meer bepaald de
hem betreffende gegevens. Deze rechten worden uitgeoefend bij de Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden omvat. Door het
contract te ondertekenen verklaart de Houder de Algemene Voorwaarden van
Uitgiftemaatschappij, die verantwoordelijk is voor de uitgevoerde
de uitgiftemaatschappij te aanvaarden (inclusief de abonnementsbarema’s op
verwerkingen op de verzamelde gegevens.
de elektronische tolbetaling tussen de aangehechte maatschappijen) en de
Bijzondere Voorwaarden van de Prestatieverstrekkende Maatschappij en
verbindt zich ertoe deze na te leven.
De afsluiting van het contract en de aflevering van tolbadges zijn
ondergeschikt aan de bankdomiciliëring en ambtshalve afname van een
BIJZONDERE VOORWAARDEN EASYTRIPindividuele bankrekening geopend bij een bankinstelling gelegen in één van de
PARTICULIEREN
landen van de SEPA-zone « Single Euro Payments Area » zoals gedefinieerd
door de geldende wetgeving.
BIJZONDERE VOORWAARDEN EASYTRIP-PARTICULIEREN
Elke persoon die onderhavig contact wenst af te sluiten moet aan de
prestatieverstrekkende maatschappij de volgende documenten schriftelijk of
Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat onderhavige bijzondere via e-mail verstrekken:
voorwaarden de algemene voorwaarden van abonnement en van aflevering • Voor natuurlijke personen een identiteits- en woonplaatsbewijs van minder
Liber-t (hierna de « Algemene Voorwaarden » genoemd) aanvullen en/of dan 3 maanden oud,
ervan afwijken.
• Voor een abonnement met beperkt tarief elk vereist bewijsstuk (zoals geldig
schooljarenbewijs),
Door haar activiteit van mobiliteitsdienstenverstrekker voor de weggebruikers • een ingevulde, gedateerde en ondertekende abonnementsaanvraag,
(particulieren en ondernemingswagenparken) is de maatschappij Easytrip • een ingevuld, gedateerd en ondertekend SEPA-incassomandaat,
France, vennootschap op aandelen vereenvoudigd tot het kapitaal van 10 000
Euro, waarvan de zetel gesitueerd is 15, avenue du Centre, Saint Quentin en
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• een bankrekeningnummer (RIB), postrekeningnummer (RIP) of ervan en uitdrukkelijke afstand van de annulering van de bestelling wegens
Spaarkasrekeningnummer (RICE) in IBAN-formaat (Issuer Bank Number vertraging in de levering.
Identification).
III. Waarborg, vervanging en intrekking van de tolbadge
II.2. Online intekening via het internet op www.easytrip.fr
De
uitgiftemaatschappij
is
onderworpen
aan
de
wettelijke
Elke bestelling op de site houdt de instemming zonder beperking of waarborgvoorwaarden voorzien in artikels L. 217-4, L. 217-5 en L. 217-12 van
voorbehoud
in
met
onderhavige
algemene
en
bijzondere het Consumptiewetboek en artikels 1641 en 1648 van het Nieuw Burgerlijk
verkoopsvoorwaarden. Door te klikken op het specifieke vakje, dat voorkomt Wetboek.
op de validatiepagina, erkent de houder deze te hebben gelezen en aanvaard. De badge blijft eigendom van de Uitgiftemaatschappij en deze kan het
Om zijn eerste bestelling op de site uit te voeren moet de houder verplicht de initiatief nemen van de intrekking ervan en/of de eventuele vervanging ervan
volgende stappen volgen:
in geval van ontbinding van het contract door de Uitgiftemaatschappij, van
• De dienst(en) selecteren die hij wenst te bestellen (deze worden vervolgens fraude, van wijziging of van vervalsing van de badge of van onverenigbaarheid
geïntegreerd in het bestellingsmandje);
met de vervolmakingen aangebracht aan het systeem van elektronische
• Een klantrekening openen;
tolbetaling.
• Het bestelformulier invullen en controleren;
In geval van technisch defect van de badge of om elk incident te voorkomen
• De bestelling valideren (waaronder de huidige CGV);
verbonden met zijn normale slijtage, zal de Uitgiftemaatschappij gratis binnen
• De bestelling betalen door het SEPA-incassomandaat te valideren
de beste termijnen overgaan tot de vervanging ervan tegen teruggave van het
Le houder ontvangt vervolgens via e-mail in voorkomend geval:
oude model. Als na controle het defect te wijten is aan de Houder, zal de
• een ontvangstbevestiging die geldt als bevestiging van de bestelling
Prestatieverlener hem de kostprijs van de tolbadge aanrekenen evenals de
• een betalingsbevestiging van de bestelling,
hiermee verbonden bijkomende kosten (waaronder deelname in de
en de bevestiging van de verzending van de bestelling.
verpakkings- en verzendingskosten, indienststellings- en activeringskosten,
Daarvoor vormen de door de site geregistreerde gegevens het bewijs van de drager enz.) zoals gedetailleerd in bijlage A. In de afwezigheid van een geldige
uitgevoerde transactie (artikel 1366 van het Nieuw Burgerlijk Wetboek).
en actieve tolbadge zal een ander betaalmiddel worden geëist. Een ongeldige
De afsluiting van het contract en de aflevering van elektronische tolbadges zijn tolbadge kan worden ingetrokken door het personeel van het tolstation en/of
ondergeschikt aan de levering van de bewijsdocumenten (identiteitsbewijs en door de Prestatieverstrekkende maatschappij.
woonplaatsbewijs van minder dan drie maanden oud, kortingsbewijsstuk).
IV. Teruggave van de tolbadge op initiatief van de uitgiftemaatschappij
Rekening houdend met de specifieke eigenschappen van de betaling door In aanvulling op de Algemene Voorwaarden wordt gestipuleerd dat bij gebrek
elektronische automatische SEPA-incassomethode, geeft de Houder zijn aan teruggave van de tolbadge of in geval van teruggave in slechte
akkoord voor het gebruik van zijn persoonlijke gegevens voor de aflevering werkingsstaat, binnen de termijn van dertig (30) dagen voorzien in de
van een elektronisch attest voor het online ondertekenen van een mandaat Algemene
Voorwaarden,
de
Prestatieverstrekkende
Maatschappij
van bankincasso ten voordele van de Prestatieverstrekkende Maatschappij. beheerkosten zal factureren aan de Houder volgens het tariefbarema
Alle informatie betreffende de intekening, in het bijzonder de bankinformatie aangehecht bij dit document (bijlage A).
doorgestuurd via het Internet, worden beschermd en gecodeerd. Het geheel In alle bovenstaande gevallen kan de tolbadge per aangetekende zending
van de transactie vindt plaats via een beveiligde SSL-server (Secure Sockets worden verzonden naar de klantenrelatiedienst van de Prestatieverstrekkende
Layer) van de prestatieverlener Cegedim die de informatie codeert om alle Maatschappij : Easytrip France - Centre d’Exploitation Routalis - Aire des Haras
gegevens te beschermen verbonden met de persoonlijke informatie en met de - 61230 Chaumont. De bedragen van de tolbetalingen van de gevalideerde
betalingsmiddelen. De meegedeelde informatie bij het plaatsen van de trajecten door middel van een ten onrechte gebruikte badge worden geëist,
bestelling (kaartnummer en geldigheidsdatum) wordt niet opgeslagen op de onafhankelijk van de strafrechtelijke vervolgingen waartoe de
servers van de Prestatieverstrekkende maatschappij. Zo is het op het moment Uitgiftemaatschappij zich het recht voorbehoudt over te gaan.
van hun invoer en bij de overdrachten onmogelijk van ze te lezen.
V. Wijziging van de identificatie van de houder
II.3. Levering
De Houder moet elke adresverandering schriftelijk kenbaar maken binnen vijf
De levering van de tolbadge zal plaatsvinden op het leveringsadres aangeduid (5) werkdagen aan de Prestatieverlener. De aanpassing zal ingaan bij de
door de Houder in het inschrijvingsformulier ongeacht zijn informatiedrager. maandelijkse facturatie volgend op de maand van aanvraag van
De overdracht van de betreffende risico’s vindt plaats bij de ingebruikname adresverandering.
door de houder.
Als de Houder verandert van bankdomiciliëring, moet hij de
Conform artikel L216-1 van het Consumptiewetboek vindt de levering plaats Prestatieverstrekkende Maatschappij hiervan op de hoogte brengen, welke
binnen een termijn van 4 dagen, of elke andere termijn gespecificeerd in elk hem in voorkomend geval het voor deze verandering vereiste document zal
van de aanbiedingen, deze termijnen gelden in werkdagen. De verstrekken. In dit geval verbindt de houder zich ertoe genoemd document
Prestatieverstrekkende Maatschappij kan de leveringstermijnen niet behoorlijk ingevuld, gedateerd en ondertekend terug te sturen naar de
waarborgen en zal dus niet aansprakelijk zijn in geval van vertraging te wijten Prestatieverstrekkende Maatschappij. De aanpassing zal van kracht worden
aan de postdiensten in de levering van de tolbadges. Zij houdt in deze termijn maximum (40) veertig dagen na ontvangst, door de Prestatieverstrekkende
rekening met de verwerkingstijd door de Post, partner voor de verzendingen. Maatschappij, van het voornoemde document behoorlijk ingevuld, gedateerd
Als ondanks de inspanningen de Prestatieverstrekkende Maatschappij deze en ondertekend en van de identiteit en volledige bankgegevens van de Houder
termijn niet kon naleven, zal de Houder de mogelijkheid hebben zijn bestelling in overeenkomstig IBAN- en BIC-formaat. De niet-naleving van deze
te annuleren zeven dagen na het verstrijken van de leveringstermijn bepalingen of de herroeping door de houder van het SEPA-incassomandaat
aangeduid in elk van de aanbiedingen. Om zijn bestelling te annuleren kan de leidt van rechtswege tot de ontbinding van het contract
Houder een boodschap via e-mail zenden of de dienst klantenrelaties bellen.
De Prestatieverstrekkende Maatschappij kan de Houder via e-mail op de VI. Verzet tegen het gebruik van de tolbadge
hoogte brengen dat de levering met vertraging zal plaatsvinden. In ieder geval In afwijking van de Algemene Voorwaarden moet het verzet onmiddellijk
zal de Houder, conform de wettelijke bepalingen, in geval van worden ingediend bij de dienst klantenrelaties van de Prestatieverstrekkende
leveringsvertraging ten opzichte van de voorziene termijn, de mogelijkheid Maatschappij, via elk middel en schriftelijk bevestigd (brief, fax, e-mail via de
krijgen zijn bestelling te annuleren binnen een termijn van 30 dagen na zijn contactrubriek van de internetsite) binnen de beste termijnen met verplichte
bestelling. De Prestatieverstrekkende Maatschappij zal dan terugbetalen vermelding van het tolbadgenummer.
binnen veertien dagen (14 dagen) na de datum waarop het contract werd De verzetaantekening tegen de tolbadge wordt als effectief beschouwd (3)
verbroken (art L216-2 van het Consumptiewetboek).
drie werkdagen na de ontvangstdatum door de Prestatieverstrekkende
Echter en zonder afbreuk te doen aan het recht van intrekking zoals hierin Maatschappij van de schriftelijke verklaring van verlies of van diefstal. De
voorzien wordt verduidelijkt dat het gebruik van de badge geldt als ontvangst kostprijs van vervanging is ten laste van de houder volgens het tariefbarema
voorkomend in Bijlage.

De Prestatieverstrekkende Maatschappij kan niet aansprakelijk worden
gesteld voor de gevolgen van een verzet dat niet uitgaat van de Houder of van
zijn toegestane vertegenwoordiger.
Als de Houder de verloren of gestolen aangegeven tolbadge recupereert,
moet hij deze terugsturen per aangetekend pakket naar de Prestatieverlener.
Het gebruik door de houder van als verloren of gestolen aangegeven
elektronische badge wordt beschouwd als onrechtmatig en kan leiden tot
ontbinding van onderhavig contract.
VII. Facturatie en betaling
De houder verschaft aan de Prestatieverlener een betalingsmandaat van de
facturen uitgegeven voor het gebruik van de tolbadges Liber-t van de
uitgiftemaatschappij.
De prijzen van de op de site voorgestelde producten en diensten zijn
aangegeven in Euro inclusief alle taksen (incl. BTW). Deze zijn toepasselijk bij
de validering van de bestelling door de Houder en omvatten niet de deelname
in de portkosten, gefactureerd in aanvulling, en aangegeven voor de
uiteindelijke validatie van de bestelling.
VII.1. Facturatiemodaliteiten
De Prestatieverstrekkende Maatschappij stelt de factuur van het abonnement
op evenals de staten van de transacties/verbruiken (trajecten en
parkeerbeurten) uitgevoerd in de loop van de vorige facturatieperiode door
de Houder op basis van de facturen uitgegeven door de uitgiftemaatschappij.
De facturen van de uitgiftemaatschappij staan ter beschikking van de Houder
op verzoek aan de klantendienst van de Prestatieverstrekkende Maatschappij
aan de kosten vermeld in bijlage A.
De factuur van de Prestatieverstrekkende Maatschappij wordt automatisch en
standaard uitgegeven in elektronisch formaat en heeft een fiscale waarde. De
houder kan op verzoek en aan de kosten aangegeven in bijlage A het origineel
van de factuur van de Prestatieverstrekkende Maatschappij bekomen in
papierformaat.
De elektronische factuur is toegankelijk binnen de (48) achtenveertig uren
volgend op de opstelling ervan en op traditionele wijze binnen de eerste twee
weken van de maand. De elektronische facturen zijn raadpleegbaar in de
“abonneeruimte” van de site van de Prestatieverstrekkende Maatschappij:
www.easytrip.fr. De toegang tot deze ruimte wordt beveiligd door een
identificator en een persoonlijk wachtwoord gekozen bij uw abonnement.
Zodra de elektronische factuur beschikbaar is, wordt de houder geïnformeerd
door een e-mail met een hyperlink om toegang te krijgen tot de
raadplegingssite.. De facturen worden bewaard en gearchiveerd gedurende
(2) twee jaar. Het behoort tot de taak van de abonnee deze te archiveren door
zijn eigen middelen als hij de historiek van zijn facturen langer wil bewaren.
De Houder moet twee voorafgaande voorwaarden invullen voor het bekomen
van de elektronische facturen:
• een abonnement Liber-t afsluiten
• beschikken over een geldig e-mailadres. Alle badges verbonden met het
contract Liber-t genieten van de elektronische factuur. Het is de taak van de
houder van aan de firma Easytrip France elke aanpassing van haar emailgegevens te signaleren, zodra hij hier hiervan weet, om de kennisgeving
van terbeschikkingstelling van zijn elektronische factuur te blijven ontvangen.
Als de houder niet overgaat tot deze aanpassing van gegevens, wordt de
elektronische factuur hem verder toegestuurd in de rubriek “abonneeruimte”
op de voorziene datums. Hij kan echter geen e-mail meer ontvangen die hem
hiervan verwittigt. De betalingen zullen verder worden uitgevoerd door
inning.
VII.2. Betaling van de facturen
In toepassing van het betalingsmandaat worden de facturen betaald door de
Prestatieverlener in naam en voor rekening van de Houder.
De facturen zijn betaalbaar in euro, binnen de maximumtermijn voorzien op
de factuur en worden automatisch geïnd op de bankrekening van de Houder
(5) vijf dagen na de uitgifte van de factuur. De Houder verzekert zich vooraf
van de bevoorrading van zijn rekening voor de betaling van de facturen.
Het IBAN-nummer gebruikt voor de intekening op de diensten verbonden met
de tolbadges wordt op beveiligde wijze geregistreerd op de site van onze
prestatieverlener Cegedim.
VII.3. Verwerking van de onbetaalde facturen – Effecten

In geval van verwerping van de inning gaat de Prestatieverstrekkende
Maatschappij over tot een opschorting van het abonnement. Dit wordt
opnieuw geactiveerd na betaling van de verschuldigde sommen.
In geval van niet-betaling van de factuur in haar geheel wordt een
ingebrekestelling van betaling door de Prestatieverstrekkende Maatschappij
naar de Houder van het contract gestuurd. In geval van inning via gerechtelijke
uitvoering is de Houder bovendien verplicht van aan de Uitgiftemaatschappij
de sommen uit te betalen die overeenkomen met de kosten van de eigenlijke
gedwongen uitvoering.
VIII. Minnelijke klacht
Elke minnelijke klacht betreffende de elementen van een factuur (zoals
dubbele aanrekeningen, verkeerde klasse, TLPC…) moet uitsluitend bij de
Prestatieverstrekkende Maatschappij worden ingediend met verplichte
vermelding van het nummer van de tolbadge:
• Via telefoon op het nummer 01 76 54 41 19
• Per brief, gericht aan Easytrip France - Service Clients - 40 avenue de la
Marne - 59290 Wasquehal – Frankrijk of
• Per e-mail, contact@easytrip.fr gericht aan de dienst klantenrelaties
waarvan de gegevens voorkomen op de hoofding van de factuur en als
inleiding op dit bericht met verplichte vermelding van het tolbadgenummer.
In geval van minnelijke oplossing via de Klantendienst van de
Prestatieverstrekkende Maatschappij, wordt de Houder geïnformeerd dat
volgens artikel L.612-1 van het Consumptiewetboek hij gratis een beroep kan
doen op een bemiddelaar van het verbruik waarvan de referenties hem
kunnen worden meegedeeld via het volgende adres: contact@easytrip.fr,
voorwerp: Bemiddelingsaanvraag.
IX. Ontbindingen – Effecten
IX. 1. Door de houder
De Houder informeert de Prestatieverstrekkende Maatschappij over zijn
verlangen onderhavig contract te ontbinden via een aan de maatschappij
gerichte brief: Easytrip France 40 avenue de la Marne 59290 Wasquehal, of via
e-mail naar het volgende adres: contact@easytrip.fr. De ontbinding gaat in bij
de teruggave van de tolbadges en na vereffening van alle verschuldigde
sommen.
Onder voorbehoud van de bepalingen betreffende het terugtrekkingsrecht en
de leveringstermijnen leidt de ontbinding niet tot enige terugbetaling.
IX.2. Door de Prestatieverstrekkende Maatschappij
De Prestatieverstrekkende Maatschappij mag van rechtswege onderhavig
contract ontbinden 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 sommen).
In geval van niet-uitvoering van gelijk welke van de verplichtingen die
toekomen aan de houder, zal de ontbinding onmiddellijk ingaan zonder
opzegtermijn.
X. Wettelijk Recht en Termijn van intrekking:
Conform artikel L221-18 van het Consumptiewetboek beschikt de Houder die
op afstand inschrijft over een termijn van veertien dagen volle dagen vanaf de
levering van de tolbadge om zijn terugtrekkingsrecht uit te oefenen zonder
redenen te moeten opgeven of boetes te moeten betalen.
Er wordt echter aan herinnerd dat volgens de voorwaarden van artikels L.22121 en s. van het Consumptiewetboek het gebruik van de tolbadge en de
aanvang van uitvoering van de diensten door de Prestatieverstrekkende
Maatschappij de aanvaarding door de Houder inhoudt om af te zien van zijn
terugtrekkingsrecht.
Om het recht van terugtrekking uit te oefenen conform de wettelijke
bepalingen treft de Houder hierbij in Bijlage B het typeformulier voor
intrekking aan dat naar de Klantendienst van de Prestatieverstrekkende
Maatschappij moet worden gestuurd op het volgende adres: Easytrip France 40 avenue de la Marne - 59290 Wasquehal – Frankrijk. De houder kan zijn
terugtrekkingsrechts uitoefenen via elk middel en meer bepaald via brief of email met uitdrukking van zijn verlangen zich terug te trekken zonder enige
dubbelzinnigheid en met vermelding van de bij deze terugtrekking betrokken
bestelling. Zodra het formulier of de verklaring van terugtrekking verzonden
naar de Prestatieverstrekkende Maatschappij, moet de houder de tolbadge
zonder al te veel vertraging teruggeven, ten laatste binnen (14) veertien dagen
na de communicatie aan de Prestatieverstrekkende Maatschappij van zijn
beslissing zich terug te trekken. De Prestatieverstrekkende Maatschappij zal

terugbetalen aan de Houder, volgens dezelfde middelen als deze gebruikt
door de Houder voor de oorspronkelijke betaling, de totaliteit van de betaalde
sommen inclusief de leveringskosten indien gefactureerd aan de Houder, ten
laatste binnen (14) veertien dagen na de ontvangstdatum van de
teruggestuurde tolbadges of op de bewijsdatum van de verzending, de eerste
van de twee datums wordt dan weerhouden.
In geval van uitoefening van het terugtrekkingsrecht binnen de hierboven
beoogde termijn worden alleen de betaalde prijs van de tolbadge en de
verzendingskosten terugbetaald. De terugstuurkosten blijven ten laste van de
Houder. De terugsturingen moeten plaatsvinden in hun oorspronkelijke staat
en compleet (verpakking, accessoires, handleiding enz.) waardoor hun
herverkoop in nieuwstaat mogelijk worden en indien mogelijk aangevuld met
een kopie van de aankoopfactuur voor een geoptimaliseerd beheer. In geval
van ontwaarding van het product voortvloeiend uit andere hanteringen dan
deze die nodig zijn om de aard, de kenmerken en de goede werking van het
product vast te stellen, kan de aansprakelijkheid van de Houder worden
aangesproken.

XI. Informatica en vrijheden
De houder wordt geïnformeerd dat bij de afsluiting en in de loop van de
uitvoering van het contract, individuele gegevens van persoonlijke aard zullen
worden verzameld door de maatschappij Easytrip France. 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 firma Easytrip France en haar
leden. Overigens heeft de firma Easytrip France ook de toestemming de
verzamelde gegevens mee te delen aan haar partners als de Houder hem
hiervoor toestemming geeft bij de afsluiting van het contract of schriftelijk na
de contractafsluiting.
In toepassing van de wet nr.78-17 van 6 januari 1978 betreffende de
Informatica, de bestanden en de vrijheden, beschikt de Houder van het
contract over de individuele rechten van verzet, van toegang en van correctie
of terugtrekking van de hem betreffende individuele gegevens van
persoonlijke aard. Deze rechten worden uitgeoefend ten opzichte van de
Prestatieverstrekkende Maatschappij, die aansprakelijk is voor de handelingen
verricht op de gegevens verzameld via e-mail of brief met aanduiding van de
naam, voornaam, e-mail, lidnummer.
Gegevens:
Easytrip France
40 avenue de la Marne
59290 Wasquehal –Frankrijk
Tel: 01 76 54 41 19
E-mail : contact@easytrip.fr
Conform de geldende wetgeving moet de aanvraag worden ondertekend en
aangevuld met een kopie van een identiteitsbewijs voorzien van de
handtekening van de Houder en moet het adres vermelden waarop het
antwoord moet aankomen. Een antwoord zal dan binnen een maximale
termijn van 2 maanden na de ontvangst van de aanvraag worden toegestuurd.
KORTINGEN PARTICULIERE ABONNEES
De kortingen* op dit barema zijn van kracht op 14 november 2016 en zijn van
toepassing op het netwerk A28 Rouen-Alençon Nord.

Korting oude
abonnee Alis

Korting van 10 % ten opzichte van de openbare
toltarieven op het geheel van het ALIS-netwerk (RouenAlençon Nord) voor de abonnees die bij Alis een
contract hebben afgesloten voor 15 september 2015.

Korting van 20 % ten opzichte van de openbare
Korting veelvuldige
toltarieven op het geheel van het ALIS-netwerk (Rouen
gebruiker
– Alençon Nord) van toepassing vanaf het 9e traject**

Aanbod Student

Korting van 30 % ten opzichte van de openbare
toltarieven op het geheel van het ALIS-netwerk (Rouen
– Alençon Nord). De afsluiting van dergelijk
abonnement vindt alleen op papier plaats en moet
worden aangevuld met een geldig schoolattest elk jaar

vernieuwd bij de klantendienst.

Korting tol BourgAchard

Kosteloosheid van de tol Bourg-Achard voor het in- en
uitrijden van de A28 in het verlengde van de tolweg van
Roumois (verbinding A28 – A13) bij doorgang binnen
het uur.

* De kortingen op dit barema zijn niet cumuleerbaar Het hoogste
kortingspercentage is van toepassing.
** De korting geldt vanaf meer dan 8 doorgangen op de A28 Rouen Alençon
binnen dezelfde maand per contract.

Bijlage A
Tariefbarema Easytrip / Bedrag (incl. BTW)
Maandabonnement (elektronische factuur)
1,20 € incl. BTW per maand en
Easy Driver, Easy Parking, Easy Rider (Trip
per badge
grote weggebruiker)
Maandabonnement,
(elektronische factuur)
Rider (Trip uitstapje)

bij
Easy

gebruik 1,60 € incl. BTW per badge
Pass, Easy gefactureerd de gebruikte
maanden

Activeringskosten

10,00 € incl. BTW per badge

Deelname
in
de
verpakkingsverzendingskosten Frans vasteland
overzeese gebieden

en
en 6,00 incl. BTW € per badge

Verpakkings- en verzendingskosten naar het
€ 12,00 incl. BTW per badge
buitenland
Waarborgsom

0,00 €

Verbintenis

Zonder verbintenis

Verstrekt aantal badgehouders

1 houder/badge

Badgehouder voor motorrijders (alleen voor
de klanten die een abonnement Easytrip 17,90 € incl. BTW
hebben afgesloten - inclusief portkosten)
Extra badge (badgehouder aangeboden –
16,00 € incl. BTW
inclusief activerings- en portkosten)
> extra houder
leveringskosten)

+

doekje

(buiten 6,00 € incl. BTW

Leveringskosten van de extra houder
> extra blister (buiten leveringskosten)

6,00 € incl. BTW tot 4 houders
1,00 € incl. BTW

Vervanging beschadigde / verloren / gestolen
/ niet teruggegeven badge (buiten € 35,00 incl. BTW per badge
leveringskosten)
Vervanging badge (persoonlijke voorkeur) +
houder + doekje + blister (buiten € 35,00 incl. BTW
leveringskosten)
Duplicaat factuur op papieren drager

4,00 € incl. BTW/gevraagde
maand

Aanvraag gedetailleerde lijst

4,00
€
incl.
BTW/badge/gevraagde maand

Kosten voor verworpen of mislukte opneming

10,00 €
opneming

Betalingvertragingsboetes

Eenvoudig
interestpercentage

Contractuele strafbepaling

18 % van de resterend
verschuldigde sommen

Invorderingskosten

40,00 € incl. BTW

Dagelijkse dwangsom

3,60 € incl. BTW per dag en
per niet teruggegeven badge

incl.

BTW

per

wettelijk

Beheerkosten inactieve badges over een
10,00 € incl. BTW gefactureerd
doorlopende periode van 12 maanden – Easy
de 13e maand
Pass
Verbreking

Geen opzeggingstermijn

BTW-tarief in Frankrijk op 1 januari 2016

20 %

Bijlage B - Intrekkingsformulier
Gelieve onderhavig formulier alleen in te vullen en terug te sturen als u zich
wenst terug te trekken van uw op Easytrip France geplaatste bestelling) –
uitgezonderd uitsluitingen of limieten voor de uitoefening van het
terugtrekkingsrecht volgens de Algemene Verkoopsvoorwaarden.
Ter attentie van de Klantendienst
Easytrip France
Centre d’Exploitation Routalis
Aire des Haras
61230 Chaumont
Ik deel u hierbij mijn intrekking in van het contract met betrekking tot de
verkoop van de onderstaande badge en abonnement:
Ontvangen op……………………………………………………………..
Nummer van bestelling/van de badge:
……………………………………………………………………..
Naam van de houder(s): ………………………………………………………………..
Adres van de houder(s): ………………………………………………………………..
Handtekening van de houder(s) (alleen in geval van kennisgeving van
onderhavig formulier op papier):
Datum: ………………………………………………………………..

Bijlage C: concessiehoudermaatschappijen van snelwegen en uitbaters van
bouwwerken met tolbetaling en van parking
Adelac
Bâtiment Europa 2, 74160 - Archamps
Echangeur n° 13 – RD 924 - 61200 FontenaiAlicorne
sur-Orne
A'liénor
40, rue de Liège - 64000 Pau
Lieu-dit «le Haut Croth», 27310 - BourgAlis
Achard
Société des Autoroutes Paris Rhin 36, rue du Docteur Schmitt, 21850 - SaintRhône (APRR)
Apollinaire
1, cours Ferdinand de Lesseps - 92500 RueilArcour
Malmaison
Société des Autoroutes Rhône - Alpes
260, avenue Jean Monnet, 69500 - Bron
(AREA)
Société des Autoroutes du Sud de la 9, place de l’Europe, 92851 - RueilFrance (ASF)
Malmaison
Atlandes
15, avenue Léonard de Vinci, 33600 - Pessac
Autoroute Tunnel du Mont-Blanc
100, avenue de Suffren, 75015 - Paris
(ATMB)
Cofiroute
6-10, rue Troyon, 92310 - Sèvres
Autoroute Estérel Côte d’Azur 432, avenue de Cannes, 06201 - MandelieuProvence (ESCOTA)
la-Napoule
30, boulevard Gallieni, 92130 - Issy-lesSanef SA
Moulineaux
Société des Autoroutes de Paris 30, boulevard Gallieni, 92130 – Issy-lesNormandie (SAPN)
Moulineaux
Société Française du Tunnel Routier
Plateforme du Tunnel, 73500 - Modane
du Fréjus(SFTRF)
Compagnie Eiffage du Viaduc de Péage de St-Germain - 4 S-t-Germain - 12
Millau (CEVM)
100 Millau
Chambre de Commerce et de Esplanade de l'Europe - BP 1410 - 76067 Le
l’Industrie du Havre (CCIH)
Havre Cedex
Aéroports de Lyon
69124 - Colombier-Saugnieu
Lyon Parc Auto
2, place des Cordeliers, 69002 - Lyon
VINCI Park
61, avenue Jules Quentin, 92000 - Nanterre
30, boulevard Gallieni, 92130 - Issy-lesSanef SABA
Moulineaux
Urbis Park
13 rue du Coëtlosquet - 57000 Metz
Boulevard Périphérique Nord de Lyon B chemin de la Belle Cordière
(BPNL)
B.P. 177 - 69643 Caluire et Cuire cedex

