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Met ingang van 1 april 2016 wordt er in België een nieuw tolsysteem ingevoerd voor vrachtwagens met een 
maximale toegelaten massa (MTM) boven 3,5 ton. 
Als premiumpartner van de Belgische tolexploitant Satellic heeft VDO een netwerk van gecertificeerde VDO Service 
Partners beschikbaar, die worden getraind en gecertificeerd om de on-board units met satellietverbinding (OBU’s) in 
te bouwen. 

Bij voertuigen voor vervoer van gevaarlijke stoffen (ADR/ATEX) wordt sterk aanbevolen de unit aan te sluiten op de vaste 
bekabeling van het voertuig en dient dus te voldoen aan bepaalde voorschriften. Daarnaast biedt een dergelijke installatie 
ook voordelen voor álle andere transporten.

Door te kiezen voor vaste inbouw wordt het risico van gebreken in de installatie zoals onderbreking van het signaal door een 
loszittende sigarettenaanstekerplug beperkt en wordt daarmee de kans op boetes verkleint. 
Tegelijkertijd levert het meer efficiency op, doordat er niet meer gestopt hoeft te worden bij de grensovergangen om het 
tolapparaat te huren voor de betreffende rit of ritten (tijdwinst) en de unit zorgt voor automatische afrekening van de tolheffing 
middels een abonnement (optimalisatie bedrijfsproces).

Door te kiezen voor een inbouwpartner uit het VDO netwerk kiest u voor kwaliteit, want als producent van de OBU zijn wij de 
specialist en bezitten wij de kennis om een gedegen installatie te waarborgen.
Daarnaast kunt u de inbouw makkelijk combineren met periodiek onderhoud of reparatie van uw voertuig(en) of de 
tweejaarlijkse ijking van de digitale tachograaf. De meesten van onze inbouwpartners zijn namelijk ook gecertificeerd als 
Tachograaf Service Partner.

Hoe gaat het in zijn werk?
1. Via Satellic betrekt u de OBU(‘s). Deze blijft eigendom van Satellic, waarvoor u een borg betaald van €135,- per stuk.
2. Via de VDO webshop bestelt u de bijbehorende inbouwvoucher ter waarde van €149,- welke door uw inbouwpartner 

wordt geregistreerd.
3. In de VDO webshop selecteert u eveneens de door u gewenste inbouwpartner, zodat deze zich kan voorbereiden op uw 

komst. Vervolgens maakt u eenvoudig zelf een afspraak.

Is uw interesse gewekt?
Ga voor meer informatie naar www.vdonl.nl/tol-belgie of neem contact met ons op:

Continental Automotive Trading Nederland B.V.   
T: +31 (0)40 3023 500
E: nl@vdo.com

Onze partners:

A1 Automotive (Apeldoorn)
T: +31 (0)55 3030 043 
E: sales@a1automotive.nl    

Info Instruments (Breda)
T: +31 (0)76 5961 140
E: info@info-instruments.nl

CKO Parts (Swalmen)
T: +31 (0)6 2306 3415 
E: info@cko-parts.nl

De Jong Telematica (Leiden/Amsterdam)    
T: +31 (0)85 4855 444 
E: info@dejongtelematica.nl    

DTON (Diemen)
T: +321 (0)85 0212 087
E: sander@dton.nl 


