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Faxnummer: +31 (0)252 372 583   E-mail: orders@dkv-euroservice.com

Firma

Contactperson

Telefon

Adrestoevoeging (bijv. 
Verdieping)

Land

Geen postbus adres svp!

E-mail

Achternaam, 
Voornaam

Bestelling

Excel-document

Samen met uw boxen ontvangt u van ons een gedetailleerd leveringsbewijs. Daarop zijn uw boxen en voertuigkentekens of aanvullende kentekens 
overzichtelijkopgesomd. Bovendien verschijnen deze op uw DKV facturen en in DKV eREPORTING.

Trajectlijst

Overdrachtsformaat: Per E-Mail:

CSV (verplicht voor tolmanagers) ASCII (.bz)

Datum (dd/mm/yyyy) Rechtsgeldige handtekening(en) aanvrager(s)

Naam/namen ondergetekende(n) in blokletters svp

Ik heb de DKV richtlijnen voor de aanvraag en het gebruik van de Liber-T BOX en de Algemene Verkoopvoorwaarden van DKV ontvangen en erken hun geldigheid als 
essentiële bestanddelen van deze contractuele verhouding.

ASCII (.txt)Bestandsformaat:

Elektronische datatransmissie

Naast uw DKV-klantenfactuur ontvangt u een trajectlijst met de bewijzen van de toltransacties per enkele reis. In principe krijgt u uw DKV-factuur en de trajectlijst 
in de vorm resp. het bestandsformaat dat u hebt gekozen bij de aanvraag van uw DKV- CARD. Voor betere gebruiksmogelijkheden kunt u de trajectlijst apart in een 
elektronisch formaat krijgen (a.u.b. aankruisen/aangeven):

Gelieve rekening te houden met het volgende:

Als alternatief voor de onderstaande tabel kunt u de gegevens in Excel invoeren door op het symbool te klikken

Telefon

Afwijkend leveringsadres

Postcode, plaats

Adres

E-mail

Achternaam, 
Voornaam

Klantnummer

Firma

Uw klantgegevens

Alleen voor voertuigen incl. aanhanger met een toelaatbaargewicht van < 3,5 ton
Bestelling van de Liber-t BOX

http://team.egrima.internal/sites/0005/Maut/Maut%20Autobahnen/FR/Produktinformationen/Liber-t/Liber-t%20-%20Bestellunterlagen%20-%20Liber-t%20registration%20forms/Bestellfomular%202019/Liber-T%20Orderprocess%20NL.xlsx?web=1
http://team.egrima.internal/sites/0005/Maut/Maut%20Autobahnen/FR/Produktinformationen/Liber-t/Liber-t%20-%20Bestellunterlagen%20-%20Liber-t%20registration%20forms/Bestellfomular%202019/Liber-T%20Orderprocess%20NL.xlsx?web=1
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