ECOTAX?
Ongetwijfeld heeft u hiervan gehoord. Kort gezegd: zodra u met een wagen van meer dan
3,5 ton op de franse Route National of Route Départemental rijdt moet u Ecotax gaan
betalen en HEEFT U EEN ECOTAX BOX nodig!
Wij kunnen u deze box nu al leveren en wij ruilen GRATIS uw TISPL of Bi-Model om.
ECOTAX IS UITGESTELD
De invoering van de nieuwe ECOTAX in Frankrijk is uitgesteld tot in ieder geval 1-10-2013.
Maar in de wandelgangen horen wij ook wel december.
Wij laten ons in ieder geval niet gek maken en zijn zeer actief bezig om voor onze klanten
alle wagens te registreren bij de Franse douane.
WAAROM DAN NU AL EEN BOX BESTELLEN?
Aangezien al uw kentekens geregistreerd moeten worden bij de franse douane en er een
enorme toeloop te verwachten is, kunt u maar vast op tijd het juiste kastje in de wagens
hebben. Zo loopt u niet het risico dat de franse douane het vele werk niet aankan en u niet
op tijd het juiste kastje in de wagens heeft.
Uiteraard gaat u pas ECOTAX betalen wanneer dit (on-line) is doorgevoerd. Tot die tijd
betaalt u met de nieuwe box gewoon de franse, spaanse tol en de Liefkenshoektunnel zoals
u nu ook gewend bent.
HOE GAAT HET IN ZIJN WERK?
1. Wij sturen u per mail een aanvraagformulier
2. U stuurt ons per mail een kopie van al uw kentekens
3. U stuurt ons per post het aanvraagformulier aan ons retour
4. Wij registreren (gratis) al uw kentekens bij de franse douane.
Het gaat in ieder geval dit jaar van start. De fransen zijn al druk bezig met het bouwen van de
GPS gevoelige tolpoorten. U weet dan ook waar uw wagen zich bevindt.
WELKE WEGEN KOMEN IN AANMERKING?
De beste manier om te zien welke wegen er voor de Ecotax in aanmerking komen is door op
de volgende link te klikken van de overheid:

http://cartelie.application.developpementdurable.gouv.fr/cartelie/voir.do?carte=Bande_Decret_ScanIGN&service=DGITM
WAT ZIJN DE KOSTEN?

Wij hopen dat u snel van onze aanbieding gebruik maakt en als u meer informatie over het
onderwerp ECOTAX wilt staan wij uiteraard voor u klaar.

