05-05-2018

FACTUUR - Voor het gebruik van tolwegen in Noorwegen
Euro Parking Collection plc (EPC), namens Statens Vegvesen

Name
Street
1234 Amsterdam
The Netherlands

*13443442*

Factuurnummer

47500-132333123

Kenteken

AB123H

Merk

KIA

Voertuigklasse

Onder 3.500 kg

Uitstaand verschuldigd bedrag

EUR 15,91

Uiterste betaaldatum

02-06-2018

Geachte Name,
Als u, als eigenaar of huurder, met uw voertuig in Noorwegen rijdt en een automatische tolstation passeert, zult u vervolgens een factuur voor de
tolheffing ontvangen. Deze factuur wordt u per post of per e-mail toegezonden (als u zich vooraf op de website van EPC heeft geregistreerd) en
dient u vervolgens te betalen, tenzij u uw creditcardgegevens vooraf geregistreerd heeft op de website van EPC, www.epcplc.com.
De datum, het tijdstip en de locatie van elke tolpassage staat onderaan de volgende pagina(s).

Hoe betalen
BELANGRIJK: Gebruik bij betaling het bovenstaande factuurnummer als betalingskenmerk- betalingen zonder vermelding van het betalingskenmerk
riskeren de afgifte van een aanmaning met extra kosten.

Creditcard

Overschrijving

www.epcplc.com

Begunstigde
Banknaam
IBAN
SWIFT

Euro Parking Collection plc
SEB, GERMANY
DE61512202000062690005
ESSEDEFF

Euro Parking Collection plc
83-93 Shepperton Road

Telefoon

0044 (0)20 7288 9740

N1 3DF London

Online

www.epcplc.com

Verenigd Koninkrijk

Org. no.

GB3515275

Aanvullende informatie
Deze factuur bevat de tolheffing(en) die hieronder vermeld staan. Er kunnen echter nog andere tolheffingen op staan, binnen dezelfde periode, die
nog niet zijn doorgegeven. Mocht dit het geval zijn, dan zullen de tolheffingen die nog niet zijn doorgeven op de volgende factuur worden vermeld.

Als er nog meer afbeeldingen zijn in verband met de toltraject(en) die op deze factuur staan gespecificeerd, dan kunnen deze online geraadpleegd
worden op www.epcplc.com, door het factuurnummer en het kenteken te gebruiken om in te loggen.
Meer informatie over de Noorse tolwegen en EPC is te vinden op www.autopass.no en www.epcplc.com.
AutoPASS Tag / EPC account zonder tag
Voor toekomstige betalingen van de tolwegen in Noorwegen, raden we u aan om een contract te ondertekenen met een Noorse tolmaatschappij
voor de uitgave van een AutoPASS-tag voor uw voertuig, of om een account te maken bij EPC op www.epcplc.com. Een AutoPASS-tag geeft u recht
op korting op de kosten voor het gebruiken van tolwegen in Noorwegen. Ga voor meer informatie naar www.autopass.no.
Als u een bedrijfsvoertuig boven de 3.500 kg rijdt, is het verplicht een geldige tag te hebben die goedgekeurd is voor gebruik in Noorwegen. Voor
meer informatie, gelieve de website www.autopass.no te raadplegen.
Houd er rekening mee dat vanaf 1 oktober 2017 op bepaalde tolwegen de tolheffing wordt bepaald door de emissienormen van het voertuig. Voor in
het buitenland geregistreerde voertuigen moeten de emissienormen door de eigenaar of gebruiker van het voertuig geregistreerd worden, om de
juiste tolheffing te betalen. Gelieve naar www.epcplc.com/EnvironmentalDifferentiation te gaan en het voertuig te registreren voordat u de grens
overgaat naar Noorwegen. Als u zich niet registreert, kan de tolheffing hoger uitvallen dan is vastgesteld voor uw voertuig.
Wisselkoersbeleid
EPC heeft, voor uw gemak en om de betaling zo goedkoop mogelijk te maken, de waarde van de factuur van de oorspronkelijke munteenheid in uw
nationale valuta omgewisseld. De wisselkoers wordt vastgesteld op de dag dat de factuur werd opgesteld. Deze wisselkoers blijft geldig totdat de
factuur volledig is betaald.
Als u liever in NOK betaalt, gelieve de volgende bankgegevens te gebruiken. Het bedrag in NOK kunt u hieronder aan het einde van het
factuuroverzicht vinden.
Banknaam: SEB, NORWAY

|

KID: 132331236

|

Rekeningnr.: 97500630802

Contact opnemen met EPC
Als u verder nog vragen heeft, of als u in beroep wilt gaan tegen deze factuur, of u bent van mening dat uw AutoPASS / Brobizz-tag geldig was
tijdens de onderstaande toltrajecten, neem dan contact op met EPC via de website www.epcplc.com.

Factuuroverzicht
Datum
Plaats
Tolrit Ref. Nr.
Tijd
Tolmaatschappij - Svinesundsforbindelsen AS, Org. no. 985 203 474
17-03-2018 14:14:00 E6 Svinesund
000003582123

Tolmaatschappij - Vegfinans E6 Gardermoen-Moelv AS, Org. no. 988 094 889
17-03-2018 11:03:00 kaberud - Kolomoen
000009299123
17-03-2018 11:10:00 Akershus grense-Skaberud
000009299123
17-03-2018 11:18:00 Minnesund-Hedmark grense
000009299123
17-03-2018 11:22:00 Boksrud - Minnesund
000009299123
17-03-2018 11:28:00 Dal - Boksrud
000009299123
17-03-2018 11:37:00 Hovinmoen - Dal
000009299123

Beschrijving

Bedrag

(1) Gebruik van een voertuig op een tolweg
Gecrediteerd/betaald bedrag
Subtotaal
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

Gebruik
Gebruik
Gebruik
Gebruik
Gebruik
Gebruik

van
van
van
van
van
van

20,00
0,00
20,00

een voertuig op een tolweg
een voertuig op een tolweg
een voertuig op een tolweg
een voertuig op een tolweg
een voertuig op een tolweg
een voertuig op een tolweg
Gecrediteerd/betaald bedrag
Subtotaal

24,00
22,00
22,00
16,00
21,00
21,00
0,00
126,00

Totaalbedrag NOK

146,00

Euro Parking Collection plc
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