Infofiche GPS + Tolbakje
Wij kunnen, indien gewenst, ook een gps voor campers en/of tolbakje voor de péages
in Frankrijk, Spanje, Portugal en Italie ter beschikking stellen.

GPS:
In de gps voor campers kan de afmeting van de camper ingesteld worden waardoor
aangepaste routes kunnen berekend worden. Alsook worden de belangrijkste
camperplaatsen en campings weergegeven op de gps.

Tolbakje:
Met het tolbakje wordt het passeren van de péages vereenvoudigd daar er niet meer
gestopt hoeft te worden voor het ter plaatse betalen van de tol. Je passage wordt
automatisch geregistreerd en maandelijks wordt ons dan de factuur toegezonden.
Deze rekenen wij dan door aan de desbetreffende huurders.
Bij gebruik van het tolbakje wordt de waarborg ingehouden tot de factuur bij ons
toegekomen is. Het factuurbedrag wordt dan vervolgens verrekend met de terug te
betalen waarborg. Indien het tolbedrag lager was dan de waarborg, wordt het
resterend bedrag terug gestort. Is het tolbedrag hoger dan de waarborg, wordt een
extra factuur opgemaakt.
Wij ontvangen de factuur van de péage rond de vijftiende van de eerstvolgende
maand.(Het gebeurd soms dat er nog een factuur komt de 2de maand met nog een
resterend bedrag. Voor deze redenen wordt de borg 2 maanden ingehouden)
Voorbeeld:
- U bent op reis van 2 augustus t.e.m. 20 augustus, dan ontvangen wij de
factuur rond 15 september.
- U bent op reis van 20 augustus t.e.m. 5 september, dan ontvangen wij een
factuur voor de tol gereden van 20/08 t.e.m. 31/08 rond 15 september & voor
de tol gereden van 1/09 t.e.m. 5/09 rond 15 oktober. In dit geval wordt de borg
ingehouden tot we beide tolfacturen ontvangen hebben.
Voor het gebruik van één van beide opties wordt 400 euro waarborg gevraagd.
Worden beide opties benut, bedraagt de totale waarborg 600 euro.
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