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1.  Uitgangspunten
 
a)  Achtergrond 

Sinds 01-01-2005 heft de Bondsrepubliek Duitsland tol op grond van de Duitse wet op het heffen van trajectgebonden toeslagen op gebruik van Duitse snelwegen door 
zware bedrijfsvoertuigen (Duitse ‘Autobahnmautgesetz’ – ABMG) en de op basis van deze wet uitgevaardigde besluiten ten aanzien van gebruik van Duitse snelwegen door 
zware bedrijfswagens. Via de Duitse rijksdienst voor het goederenvervoer (Bundesamt für Güterverkehr; BAG) heeft de Bondsrepubliek Duitsland Toll Collect GmbH (hierna 
genoemd ‘TC’) belast met de exploitatie van het tolsysteem, met name het heffen, innen en afdragen van tol, respectievelijk medewerken aan het heffen van tol. TC biedt 
gebruikers met tolplicht aan zich bij TC te laten registreren als ‘Geregistreerd gebruiker’ en ze in deze hoedanigheid hun tol in rekening te brengen conform vier procedures 
voor tolheffing, te weten:

1. een automatisch tolheffingssysteem met behulp van een apparaat in het voertuig, ook wel on-board unit (OBU) genoemd; of 

2. handmatig inboeken aan terminals op het tolstation (en wel op vereenvoudigde wijze met gebruik van TC-voertuigkaart); of 

3. handmatig inboeken via internet; of

4. handmatig inboeken via de app. 

Deze geregistreerde gebruikers kunnen er bij TC voor kiezen hun tol af te rekenen “via tankkaarten”, met name dus ook via DKV. 

Het voorgaande in overweging nemende, komen DKV en de klant als volgt overeen:

b) Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van DKV en de onderhavige Bijzondere tolbepalingen

Indien de klant zich bij TC als geregistreerd gebruiker aanmeldt en conform een overeenkomstige bijzondere overeenkomst tussen de klant en DKV kiest voor het afrekenen 
van tol via DKV, zijn allereerst de algemene voorwaarden van DKV (hierna te noemen “DKV-AV”) van toepassing, aangevuld en deels aangepast krachtens onderstaande 
Bijzondere tolbepalingen voor het afrekenen van tol via DKV (in de ruimere betekenis van onderstaand artikel 3 sub a zin 1). Verder zijn de DKV-AV van overeenkomstige 
toepassing wanneer een DKV CARD niet als zodanig wordt gebruikt bij de betaling van de tol, in het bijzonder ook wanneer een nieuwe klant in het geheel besluit 
geen DKV CARDS te verkrijgen en te gebruiken en uitsluitend tol wil afrekenen via DKV. “DKV Dienstverlener” in geval van afrekenen van tol is TC en de term “Specifieke 
overeenkomst” behelst zowel de eigenlijke gebruiksovereenkomst die tussen TC en de klant tot stand is gekomen op grond van diens registratie en daarmee aanvaarding 
van de algemene voorwaarden van TC (raamovereenkomst) als de specifieke opdracht tot tolbetaling of anderszins, verstrekt door de klant aan TC conform onderstaand 
artikel 4, regel 2 of 3.

c)  Wijzigingen op de Bijzondere tolbepalingen

DKV behoudt zich het recht voor deze bijzondere tolbepalingen met toekomstige werking te wijzigen. DKV zal de klant hieromtrent schriftelijk in kennis stellen zonder hierbij 
de gewijzigde bepalingen in hun volle omvang te hoeven mededelen; aankondiging aangaande het enkele feit van de wijziging, ook in elektronische vorm, is voldoende. 
Indien de klant niet binnen een maand na ontvangst van deze kennisgeving schriftelijk bezwaar maakt tegen de wijziging, wordt dit aangemerkt als instemming met de 
wijziging. DKV zal in de betreffende aankondigingen van wijziging wijzen op het recht van bezwaar.

2. Basis van de zakelijke relatie

De tussen DKV en de klant aanwezige zakelijke relatie ten aanzien van tolheffing komt, ook voor nieuwe klanten, slechts tot stand onder de opschortende voorwaarde  
dat ook TC de door de klant ingevulde registratieaanvraag accepteert, met inbegrip van diens selectie van de “DKV-tankkaart” voor afrekening, respectievelijk een  
overeenkomstige aanvraag accepteert tot wijziging van registratie door middel van een overeenkomstige registratie van de klant, het openen van een gebruikersaccount en 
eventueel het toezenden van een of meer TC-voertuigkaarten.

3.  Doel van de zakelijke relatie 

a)  Krachtens de zakelijke relatie is de klant gerechtigd TC opdracht te geven tot het afdragen van tol respectievelijk wettelijk opgelegde kosten (namelijk de bedragen die in 
de door de klant gekozen tolheffingsprocedure zijn berekend) en de overeenkomstige voorschot- en onkostenvergoedingen van TC alsmede alle overige vorderingen van 
TC voortvloeiend uit de gebruiksovereenkomst (bijvoorbeeld wegens uitgifte van een nieuwe TC-voertuigkaart, beschadiging van een OBU, duplicaten van o.a. tollijsten 
of het terugboeken van toltrajecten) via DKV af te rekenen. Bij het afdragen van de tol resp. wettelijk opgelegde kosten alsmede bij voorkomende levering/reparatie van 
nieuwe TC-voertuigkaarten of OBU’s dan wel andere door TC uitgevoerde prestaties, betreft het steeds prestaties die TC uit eigen naam en voor eigen rekening uitvoert  
(in de zin van artikel 8.c) van de DKV-AV). 

b)  DKV verwerft van AGES de hierboven sub a) zin 1 beschreven vorderingen, die TC vooraf aan betaalprovider AGES heeft gecedeerd. Ongeacht of DKV de hierboven beschreven 
vorderingen van TC heeft verworven, in het bijzonder wanneer het verwerven van vorderingen om enigerlei reden niet tot stand komt, verleent de klant DKV vanuit deze 
zakelijke relatie tevens opdracht om de hierboven beschreven vorderingen van TC met de klant te verrekenen en geeft hij DKV daartoe onherroepelijke instructie op grond 
van zijn gebruik conform onderstaand artikel 4 zin 2 of 3.
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4.  Voertuigkaarten, OBU of app; gebruik 

De door TC aan de klant ter beschikking gestelde TC-voertuigkaarten ter vereenvoudiging van handmatige invoer aan de terminal van het tolstation zijn geen DKV CARDS 
in de zin van de DKV-AV. Individuele opdrachten van de klant aan TC om voor de klant tol te voldoen komen alleen tot stand indien de klant bij een automatisch tolheffings-
systeem over tolwegen rijdt met een voertuig dat uitgerust is met een ingeschakelde OBU, of gebruik maakt van handmatige boeking via de terminal aan het tolstation  
(met gebruikmaking van de TC-voertuigkaart), internet of de app. Opdrachten tot het opnieuw uitgeven van een TC-voertuigkaart, uitgeven van een duplicaten van  
o.a. tollijsten of annulering van toltrajecten worden door de klant doorgaans uitdrukkelijk gegeven. 

5. Gebruiksrecht 

Het gebruik van de zakelijke relatie, met name het gebruik van de TC-voertuigkaarten en OBU’s in het kader van de verplichting van DKV is alleen toegestaan aan de klant 
en zijn vertegenwoordigers. DKV kan te allen tijde verlangen dat de klant ten aanzien van de bevoegde gebruikers aan wie DKV TC-voertuigkaarten resp. gegevens en/of 
voertuigtoestellen heeft verstrekt, de adressen en een handtekening overlegt.

6.  Betalingsverplichting; afrekening; automatische incasso

a)  De betalingsverplichting van de klant conform alinea 9 van de DKV-AV geldt voor alle vorderingen van TC die DKV op grond van artikel 3 sub a) zin 1 op grond van het 
bevoegd gebruik van de zakelijke relatie conform artikel 4 zin 2 of 3 hierboven of anderszins in het kader van de gebruiksrelatie met TC verwerft; tevens geldt deze voor de 
eigen vorderingen van DKV tot vergoeding van de kosten die voortvloeien uit de contractuele relatie volgens artikel 3 sub b) zin 2. DKV heeft het recht om bij gebruik van de 
DKV CARD aan terminals op het tolstation een vergoeding in de zin van artikel 9 sub b) van de DKV-AV in rekening te brengen. 

b) DKV brengt de vorderingen doorlopend of periodiek in rekening, waarbij vorderingen voor tol als zodanig doorgaans eenmaal per maand worden afgerekend en  
vorderingen voor de overige diensten van TC na hun totstandkoming daarentegen ook tweemaal per maand kunnen worden afgerekend. De vorderingen worden  
op de specificaties van de DKV factuur ingedeeld op soort vordering en het betreffende documentnummer van de TC bonnen (bijvoorbeeld de nummers van de  
TC-tolspecificaties); de individuele ritten worden niet aangegeven. 

c) Voor de automatische incasso geldt artikel 10 sub e) van de DKV-AV. 

7. Recht van opzegging zijdens DKV en de klant; einde van de zakelijke relatie

DKV kan het gebruik van deze zakelijke relatie, ook onafhankelijk van een eventueel daarnaast bestaande algemene zakelijke relatie, conform alinea 12 van de DKV-AV 
verbieden, de klant bij TC blokkeren en/of de zakelijke relatie beëindigen (opzeggen); ook bestaat een algemeen verbod op het gebruik van de zakelijke relatie door de  
klant krachtens alinea 12 van de DKV-AV. De klant kan deze zakelijke relatie te allen tijde opzeggen, echter alleen indien hij deze opzegging ook aan TC kenbaar maakt (hetzij 
in zijn geheel of slechts met betrekking tot de afrekening via DKV). Deze zakelijk relatie eindigt hoe dan ook automatisch als de contractuele verhouding tot verstrekking  
van opdrachten tussen de klant en TC eindigt. 
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