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Beoogd gebruik 

De DKV BOX EUROPE (OBU) is bedoeld voor gebruik bij de elektronische tolheffing en andere 

telematicadiensten en mag alleen voor dit doel worden gebruikt, tenzij andere toepassingen uitdrukkelijk zijn 

toegestaan. Elk ander gebruik wordt beschouwd als verboden misbruik en zou leiden tot het vervallen van 

alle aanspraken. 

Veiligheidsinstructies 

 

Algemene instructies: 

Gebruik geen puntige of scherpe voorwerpen voor het bedienen van de OBU. Gebruik voor 

de reiniging uitsluitend met water bevochtigde doeken, geen oplosmiddelen of agressieve 

reinigingsmiddelen. Vervang beschadigde voedingskabels onmiddellijk om kortsluiting of 

brand te voorkomen. 

 

Gebruik in explosiegevaarlijke atmosfeer 

Het gebruik van de OBU in een potentieel explosieve omgeving is niet toegestaan.  

 

Vernietiging door overspanning: 

De OBU is ontworpen voor een spanning van 8 V - 32 V (gelijkspanning) en moet daarom 

binnen dit spanningsbereik worden gebruikt. Als uw voertuignet een hogere spanning kan 

genereren (bijv. door een externe spanningsbron of door andere, sterkere generatoren in 

het voertuig), moet u de OBU tijdens het bestaan van de hogere spanning van het 

boordnet loskoppelen. 

 

Gevaar door (oplaadbare) batterijen: 

Bescherm de batterij tegen de effecten van mechanische krachten (schokken, vallen, 

trillingen) en tegen temperaturen >+85 °C, omdat dit kan leiden tot ontsteking van de 

batterij. Verdere veiligheidsinstructies zijn te vinden in de gedetailleerde 

gebruiksaanwijzing. 

 

 
Explosiegevaar:  
Voor ADR-voertuigen (voertuigen die onder de Europese Overeenkomst betreffende het 
internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg vallen) is alleen een vaste 
installatie toegestaan. Dit moet worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel. Als u 
het apparaat in een ADR-voertuig wilt installeren, neem dan contact op met uw 
klantenservice.  

 

Gevaar voor verminderd zicht: 

De OBU moet altijd zo worden geïnstalleerd, dat het zicht van de chauffeur niet wordt 

beperkt! In geval van twijfel kunt u contact opnemen met uw klantenservice. 

 

Risico op ongevallen: 

Het is niet toegestaan de OBU tijdens het rijden te bedienen! De navigatieknop wordt 

tijdens het rijden vergrendeld om te voorkomen dat er tijdens het rijden wijzigingen 

worden uitgevoerd. 
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Milieubescherming: 

Verwijder geen batterijen uit de OBU. Stuur de complete OBU terug naar uw 

servicepartner. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw klantenservice. 

 

 

Als u verdere hulp nodig heeft, verzoeken wij u het telefoonnummer van uw klantenservice te noteren. 

…………………………. 
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1 Tolheffing in EETS-gebieden 
De dienstverlener DKV Euro Service GmbH biedt zijn EETS-dienst aan gebruikers van tolplichtige voertuigen in 

Europa aan. EETS staat voor European Electronic Toll Service.  

De EETS-compatibele boordapparatuur van DKV Euro Service heeft tot doel het gebruik van tolwegen in heel 

Europa te vergemakkelijken door het aanbieden van een uitgebreide tolheffings- en betalingsdienst, die door 

één enkel apparaat wordt verzorgd en door één enkele aanbieder wordt afgehandeld. 

 

EETS in het algemeen 

Afhankelijk van de voorschriften die gelden voor de afzonderlijke Europese tolgebieden, kan de OBU worden 

gebruikt in vrachtwagens met een bruto voertuiggewicht (GVW) van 3,5t (bijv. in België) of 7,5t (bijv. in 

Duitsland) voor tolheffing bij het rijden op snelwegen of provinciale en regionale wegen resp. door tunnels 

en over bruggen. De OBU: 

• wordt gebruikt om de tol per gereden kilometer in het tolgebied te bepalen; een tolgebied is ofwel het 

volledige netwerk van tolwegen in een land, ofwel een specifiek deel van de tolwegen in een land 

(wegen, tunnels, bruggen); 

• kan veel tolgebieden in Europa bestrijken en zo de gegevens verzamelen die relevant zijn voor tolheffing 

over de nationale grenzen heen; 

• wordt in het voertuig geïnstalleerd om te bepalen of een bereden weg al dan niet onderhevig is aan 

tolheffing; 

• verzamelt de voor de tolheffing relevante gegevens en stuurt deze door naar een datacentrum waar ze 

voor rekening en verantwoording worden verwerkt; 

• worden gekoppeld aan het voertuig waarvoor een abonnement op EETS-diensten kan worden genomen 

in een of meer tolgebieden (bijv. België, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Oostenrijk, enz.)  

Indien een specifiek tolgebied nog niet onder de door DKV Euro Service aangeboden EETS-dienst valt of niet 

is geboekt, kan de gebruiker ook extra nationale tolheffingsapparatuur gebruiken. Als een gebruiker echter 

overschakelt van een nationale aanbieder van tolheffingssystemen naar de EETS-dienst, moet de nationale 

OBU worden uitgeschakeld, voordat de EETS-OBU voor het geselecteerde tolgebied wordt gebruikt. 

 

EETS en DKV Euro Service 

De OBU voldoet aan de tolvoorschriften van de nationale/regionale autoriteiten. Bovendien stelt een OBU de 

gebruiker in staat om grenzen te passeren zonder te hoeven stoppen, aangezien hij compatibel is met 

verschillende technische systemen in verschillende tolgebieden (GNSS resp. DSRC).  

De EETS-dienst van DKV Euro Service kan voor een of meer landen worden geboekt (als 'toldienst' voor 

bepaalde tolgebieden). De toldiensten die via DKV Euro Service kunnen worden geboekt, bestrijken steeds 

meer tolgebieden. In elk tolgebied mag echter slechts één apparaat tegelijk worden gebruikt om te 

voorkomen dat er te veel tol wordt betaald.  

De weggebruikers zijn verplicht om te bepalen of hun voertuigen tolplichtig zijn en welke bepalingen of 

uitzonderingen van toepassing zijn in de afzonderlijke tolgebieden. Deze bepalingen zijn opgenomen in de 

nationale tolwetgeving. 
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Bij de registratie voor de EETS-diensten van DKV Euro Service selecteert de gebruiker of de 

transportonderneming de toldiensten waarvan hij gebruik wil maken in de tolgebieden waarin hij wil rijden. 

De registratie vindt vooraf plaats via DKV Euro Service. Tijdens de registratie moeten gebruikers of 

transportondernemingen de relevante klant- en voertuiggegevens verstrekken. DKV Euro Service verzorgt de 

registratie en kent aan elk voertuig een OBU toe. Zodra alle noodzakelijke gegevens naar het systeem zijn 

overgedragen, kan de OBU voor het gebruik worden gepersonaliseerd. Het personalisatieproces omvat het 

updaten van de OBU met de benodigde software, de gebruikers- en voertuiggegevens en de tariefgegevens. 

De OBU wordt 'draadloos' gepersonaliseerd via een mobiel netwerk wanneer de OBU in het voertuig is 

geïnstalleerd, wanneer deze is aangesloten op de stroomvoorziening en wanneer de chauffeur tot slot de 

motor heeft gestart.  

In sommige geselecteerde tolgebieden is de chauffeur verplicht om eerst enkele (extra) geselecteerde 

variabele gegevens in de OBU zelf te controleren (d.w.z. aantal oplegger-/aanhangerassen, toegelaten 

maximum bruto voertuiggewicht), voordat hij op de wegen in het tolgebied gaat rijden. Het toegelaten 

maximum bruto voertuiggewicht (of het toelaatbare totaalgewicht van de combinatie) is het 

gemeenschappelijke maximaal toelaatbare totaalgewicht van de trekker in combinatie met de op dat 

moment gekoppelde aanhangwagen. 

In de volgende hoofdstukken wordt gedetailleerd beschreven hoe de OBU moet worden gebruikt en hoe de 

specifieke parameters voor de afzonderlijke tolgebieden moeten worden ingevoerd. 

De onderstaande EETS-diensten kunnen al worden geboekt en in de toekomst zullen er meer diensten aan 

toegevoegd worden. Ze worden als volgt op de OBU weergegeven: 

• Oostenrijk (Asfinag): ATasf 

• België (Viapass): BEvia 

• Bulgarije (RIA): BGria 

• Duitsland (BAG): DEbag 

• Frankrijk (TisPL): FRtis 

• Spanje (Via-T): ESvia 

• Portugal (Viaverde): PTvve 

• Hongarije (HU-GO): HUgo 

• België Liefkenshoektunnel: BEliT 

• Duitsland Warnowtunnel en Herrentunnel: DEtun 
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2 Snel starten 

 

 
Startscherm van een OBU in Duitsland (DEbag) 
 
Als u in een gebied rijdt waar de OBU is geactiveerd, worden de actieve toldienst en het kenteken altijd 
weergegeven. Gewicht, assen en Euro-emissieklasse zijn zichtbaar als deze informatie relevant is voor de 
actieve dienst. 

• Het gewicht wordt alleen in Duitsland en België getoond. 

• Het aantal assen is de som van de assen van trekker, oplegger en evt. aanhangwagen en wordt in 
België of de tunnels niet weergegeven.  

 
Taal selecteren 

1) Houd  (of een willekeurige knop) op de navigatieknop gedurende meer dan 2 seconden ingedrukt om 
het hoofdmenu te openen. 

2) Selecteer met /  Taal en bevestig met  
3) Selecteer met /  uw taal (Duits, Engels, …) en bevestig met  
4) De OBU geeft een signaaltoon ter bevestiging en wijzigt de taal. 

 
De chauffeur is verantwoordelijk voor het instellen van het aantal assen per oplegger/aanhanger. Dit kan altijd 
(op elke locatie), zelfs als het aantal assen niet zichtbaar is in het startscherm. 

1) Houd  (of een andere knop) op de navigatieknop gedurende meer dan 2 seconden ingedrukt om het 
hoofdmenu te openen. 

2) Selecteer met /  Assen oplegger/aanhangwagen en bevestig met  
3) Selecteer met /  het juiste aantal oplegger-/aanhangerassen en bevestig met  
4) De OBU geeft een signaaltoon ter bevestiging. Verlaat het menu met  

In Duitsland is de chauffeur verantwoordelijk voor de configuratie van het op dat moment toegelaten 
totaalgewicht van de combinatie. Dit is altijd mogelijk, ook als het product Duitsland DEbag (nog) niet op de 
OBU is geactiveerd: 
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1) Houd  (of een andere knop) op de navigatieknop gedurende meer dan 2 seconden ingedrukt om het 
hoofdmenu te openen. 

2) Selecteer met /  Gewicht DEbag en bevestig met  
3) Selecteer met /  de juiste waarde en bevestig met  
4) De OBU geeft een signaaltoon ter bevestiging. Verlaat het menu met  

Het actueel toegelaten maximum bruto voertuiggewicht is het gemeenschappelijke maximaal toelaatbare 

totaalgewicht van de trekker in combinatie met de op dat moment gekoppelde aanhangwagen. 

Statusindicator (LED) 

 

 

Groene LED: De OBU is klaar voor de tolbetaling. U kunt gaan rijden. 

 

Gele LED: De OBU is niet gepersonaliseerd of de toldienst voor de huidige locatie waar het 

voertuig zich op dat moment bevindt is (nog) niet geboekt/geactiveerd of er is geen 

tolsysteem in dit gebied (bijv. Nederland) of de lokale toldienst is op de OBU niet beschikbaar.  

 

 

Rode LED: Kritiek probleem. Ga niet rijden. Neem contact op met uw klantenservice.  

Uitzondering: De OBU geeft rood licht na 30 minuten zonder GPS-ontvangst.  

-> Als u zich bijvoorbeeld in een tunnel of garage bevindt, rij dan naar een plaats met GPS-

ontvangst. 

 

 

LED uit: De OBU is niet actief (bijv. in stand-by). Hij schakelt in bij beweging is of als de stroom 

wordt aangesloten. 

Eerste gebruik van de OBU: 

sluit de OBU aan op de boordstroom om deze te activeren!  

▪ De LED blijft rood totdat het systeem is opgestart. 
▪ Hij wordt vervolgens geel zolang de voertuiggegevens (kenteken, gewicht) en de geboekte diensten via 

het mobiele telefoonnetwerk worden geladen (personalisatie 'over-the-air').  
▪ Ten slotte wordt hij groen als de toldienst wordt geboekt voor de locatie waar de OBU zich op dat 

moment bevindt. 
➔ Zorg ervoor dat de OBU een goed GPRS-signaal (mobiele-telefoonnetwerk) heeft tijdens de 

personalisatie. 
➔ Zorg ervoor dat de OBU een goede GNSS/GPS-ontvangst heeft, zodat de OBU weet in welk land hij zich 

bevindt (ga/rij naar buiten. Verplaats de OBU indien nodig een paar meter). 
 
De OBU ontvangt ook software-updates 'over the air'. 

➔ Als u de instructies in de gebruiksaanwijzing niet kunt volgen, bijvoorbeeld als het menu niet is zoals 
hier beschreven, neem dan contact op met de Servicedesk. Gebruik altijd de meest actuele versie van 
de OBU-gebruiksaanwijzing, die door DKV Euro Service ter beschikking wordt gesteld. 

 
Voor de eerste rit: controleer of het kenteken klopt. 
 

Tijdens het rijden: 

▪ De OBU moet in de daarvoor bestemde houder bevestigd zijn. 
▪ De OBU moet van buitenaf zichtbaar zijn en niet worden afgedekt. 
▪ De gekozen positie mag niet in de buurt van andere apparaten (bijv. andere OBU's/GPS/airbags) liggen. 
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▪ Voorzie de OBU altijd van stroom. 
▪ Manipuleer de OBU niet tijdens het rijden. 
▪ Houd u zich aan de verkeersregels. 

 
Voor een optimale detectie van de OBU op tolrijstroken (DSRC): 

▪ houd 4 m afstand aan tot het voertuig voor u. 
▪ Neem de instructies op de borden van de tolrijstroken in acht. 
▪ Passeer het tolstation alleen bij een groen verkeerslicht. 

 
Noodprocedures in geval van storingen in speciale tolrijstroken 
Als de storing bij een ingangs- of uitgangs-tolstation aanhoudt, zal de chauffeur uiteindelijk met een alternatief 
betaalmiddel moeten betalen. De chauffeur zou dus altijd een alternatief betaalmiddel bij zich moeten hebben 
(in Frankrijk altijd verplicht) (tankkaart, creditcard, contant geld). 
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3 Onboard unit (OBU) 

3.1 Inhoud van de verpakking 

Haal de OBU uit de verpakking. Controleer of de inhoud van de verpakking compleet en onbeschadigd is. 

1 Doos 

2 Inlay 

3 Beknopte handleiding 

4 OBU met voedingskabel 

5 Reinigingsdoekje 

6 Houder met zelfklevende pads 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding 1: Inhoud van de verpakking OBU 
 
De OBU bevat alle batterijen en de voedingskabel is ontworpen voor een flexibele installatie. De zelfklevende 

pads zijn al bevestigd aan de houder waarmee de OBU aan de voorruit wordt bevestigd. 

 
De adapter is nodig om de OBU, afhankelijk van het 
stopcontact in uw voertuig, aan te sluiten op de 
stroomvoorziening. 

Flexibele voedingsaansluiting in de vorm van: 

1 DIN-aansluiting  

2 sigarettenaansteker-aansluiting 

 
 
 

 
 
 

Afbeelding 2: Adapter voor flexibele voedingsaansluiting 
 

Als u ontdekt dat er iets ontbreekt of beschadigd is, gebruik de OBU dan niet en neem 

onmiddellijk contact op met uw klantenservice. 

 

3.2 Uiterlijk van de OBU 
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Afbeelding 3: Uiterlijk van de OBU 
 

3.3 Start-scherm 

De OBU is voorbereid voor onmiddellijk gebruik. Na aansluiting op de stroomvoorziening start de OBU direct 

op. De OBU wordt gepersonaliseerd met de voertuiggegevens die uw servicepartner bij de registratie van het 

voertuig heeft doorgegeven. Ook de gegevens voor de geselecteerde EETS-dienst worden tijdens de 

personalisatie op de OBU opgeslagen.  

Het startscherm wordt weergegeven wanneer het voertuig zich binnen een geactiveerde toldienst bevindt. In 

Duitsland bijvoorbeeld, als de Duitse toldienst (kortweg DEbag) is geactiveerd, ziet het scherm er als volgt uit. 

 

 
Afbeelding 4: Startscherm van de OBU voor de Duitse toldienst 

Het aantal weergegeven assen is de som van het aantal tijdens de registratie aangegeven (gepersonaliseerd 

op de OBU, statische) assen van de trekker en de ingevoerde oplegger-/aanhangerassen. Het aantal actuele 

oplegger-/aanhangerassen wordt door de chauffeur op de OBU ingesteld (zie hoofdstuk 5.2). 

Opmerking: De personalisatie vereist een GNSS-signaal en een GPRS-verbinding. Zorg ervoor dat u vrij zicht 

op de hemel heeft (i.v.m. GNSS-satellieten). 
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Gedetailleerde informatie over de installatie van de OBU vindt u in hoofdstuk 4 'Inbouw van de OBU'. 

Aanvullende informatie en tips over het display zijn opgenomen in hoofdstuk 7 'Fouten opsporen en 

verhelpen'. 

3.4 Navigeren door het menu 

Nadat de OBU is opgestart, verschijnt het startscherm. 

Om de op de OBU opgeslagen informatie te bekijken, dient u de navigatieknop te gebruiken om het 

betreffende menupunt op te roepen en in het menu te navigeren. 

 

Hoofdmenu oproepen:  (houd de knop langer dan 2 seconden ingedrukt) 

Om het menu te openen, dient u een van de vier toetsen op de navigatieknop langer dan 2 seconden 

ingedrukt te houden. 

 
Afbeelding 5: Navigatie in het menu 

3.5 Statusindicator en -betekenis 

De statusindicator is een LED-ring rond de navigatieknop. Daarnaast geeft een zoemer een akoestisch signaal 

voor de status van de OBU. De statusindicator ondersteunt de gebruiker tijdens het rijden en meldt de 

reacties van het apparaat bij verschillende acties/statussen. 
 

 

De OBU is niet actief.  

De OBU is uitgeschakeld of bevindt zich in ruststand of in de transportstatus (zie hoofdstuk 

6.2). 

 

 

De OBU is actief en bedrijfsklaar. 

U kunt gaan rijden. Let op de informatie die op het scherm wordt weergegeven. 
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Let op! Let op het bericht op het scherm als de LED geel is. De OBU is of: 

• nog niet gepersonaliseerd of 

• de toldienst van het gebied waar het voertuig zich op dat moment bevindt, is niet 

geactiveerd of niet beschikbaar op de OBU of er is geen elektronisch tolsysteem 

(bijvoorbeeld in Nederland). 

Gelieve te controleren welke toldiensten geactiveerd zijn (via het menu op het OBU-scherm). 

Indien tolheffing verplicht is, kunt u gebruik maken van de apparatuur van de lokale 

tolaanbieder. 

 

 

Kritisch probleem, de tolbetaling wordt gehinderd, ga niet rijden. De OBU is geactiveerd, maar 

niet bedrijfsklaar. Een rode LED en een foutmelding worden weergegeven. In geval van: 

• een technisch defect; 

• als de toldienst is geblokkeerd (door de servicepartner of de tolexploitant); 

• als de OBU gedurende meer dan 30 minuten geen GPS-signaal ontvangt. 

Rijd in deze gevallen niet met de OBU en neem contact op met uw klantenservice. Als u om 

voor de hand liggende redenen geen GPS-ontvangst heeft, bijvoorbeeld als u zich in een 

tunnel of garage bevindt, rij dan naar een plek met GPS-ontvangst. 

Als de statusindicator rood is, knippert deze (standaard) om een probleem aan te geven. 

Meer informatie over het testen van de OBU vindt u in hoofdstuk 7 'Fouten opsporen en 

verhelpen'. 

 

 

Zoemer voor akoestische signalen: 

• signaal voor uitgevoerde acties of waarschuwing (bijv. als GPS-ontvangst ontbreekt); 

• bevestiging voor door de gebruiker uitgevoerde acties (bijv. wijzigingen in het menu); 

• weergave van aanvullende informatie tijdens het rijden. 
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4 Inbouw van de OBU 

 

De OBU is ontworpen voor een spanning van 8 V - 32 V (gelijkspanning) en moet daarom 

binnen dit spanningsbereik worden gebruikt. Als uw voertuignet een hogere spanning kan 

genereren (bijv. door een externe spanningsbron of door andere, sterkere generatoren in 

het voertuig), moet de OBU tijdens het bestaan van de hogere spanning van het boordnet 

worden losgekoppeld. 

 

Er zijn twee installatiemogelijkheden voor de OBU: 

 Vaste, permanente installatie: 

de OBU is permanent aangesloten op de stroomvoorziening van het 

voertuig. 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 6: Vaste installatie op de voorruit 
 

Flexibele installatie:  

de OBU wordt aangesloten op het sigarettenaansteker-contact. 

 

 

 

 
 
 
 

 

Afbeelding 7: Flexibele installatie op de voorruit 
 

De status van de stroomvoorziening wordt op het display weergegeven: 

 Voeding via aansluiting op het boordsysteem van het voertuig 

 

Voeding door een oplaadbare batterij. Let a.u.b. tijdens het rijden op het laadniveau van de batterij. 

4.1 Het plaatsen van de OBU op de voorruit 

 
Positioneer de OBU altijd zo, dat het zicht van de chauffeur niet wordt beperkt! 

 

Houd rekening met de eigenschappen van de voorruit, bijv. gemetalliseerde/niet-

gemetalliseerde delen, afhankelijk van uw voertuigruit. Controleer de eigenschappen van de 

voorruit in uw voertuigdocumentatie. Een coating op de voorruit kan de verbinding tussen de 
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OBU en het GPS- of GPRS-systeem beïnvloeden. 

 

Monteer de OBU dusdanig aan de binnenzijde van de voorruit, dat 

 
 
Afbeelding 8: Juiste plaatsing van de OBU op de voorruit  

• Het zicht van de chauffeur tijdens het rijden niet 

wordt beperkt; 

• de gekozen positie zich niet in de buurt van 

bewegende delen (bijv. airbag-afdekkingen) 

bevindt; 

• de OBU van buitenaf zichtbaar is en niet wordt 

afgedekt door andere onderdelen (bijv. 

uitgeschakelde ruitenwissers); 

• de OBU de werking van de warmeluchtopeningen 

niet beïnvloedt; 

• in het geval van gemetalliseerde voorruiten niet-

gemetalliseerde delen moeten worden gebruikt; 

• de nationale wetten en voorschriften en de 

aanbevelingen van de voertuigfabrikant worden 

nageleefd. 

 

4.2 Bevestiging van de OBU aan de voorruit 

 

Voor het aanbrengen van de zelfklevende pads moet de omgevingstemperatuur hoger zijn 

dan 20 °C . De lijm van de pads bereikt zijn definitieve kleefkracht 72 uur na het 

aanbrengen, op voorwaarde dat de temperatuur 20 °C of hoger is. Indien nodig moeten de 

voorruit en de daaraan te bevestigen houder tot de vereiste temperatuur worden 

opgewarmd. 

 

Maak de gekozen plek op de voorruit voorzichtig schoon met de 

reinigingsdoek. Wacht tot het oppervlak droog is. 

 

 

Trek de beschermende folie van de zelfklevende pads. 

Bevestig de houder door middel van de zelfklevende pads op de 

gekozen plek. 
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Let op het teken  om de houder goed uit te lijnen. 

Plaats de houder en druk de punten waar zich de zelfklevende pads 

bevinden stevig op het glas. 

 

Afbeelding 9: Bevestiging van de OBU op de voorruit 

4.3 Aanbrengen van de OBU aan de houder 

 Houd de OBU voor de houder en laat hem hierin vastklikken. 

Controleer of de OBU correct in de houder werd geplaatst.  

De OBU kan niet in de houder worden bewogen. Controleer dit 

zorgvuldig. 

 

 

 

 

Afbeelding 10: Aanbrengen van de OBU aan de houder 
 

4.4 Vaste installatie 

 

Installatie in ADR-voertuigen is alleen toegestaan als permanente installatie en mag 

uitsluitend worden uitgevoerd door geautoriseerd personeel. Als u het apparaat in een 

ADR-voertuig wilt installeren, neem dan contact op met uw klantenservice. 

De vaste installatie van de OBU moet volgens het bijgevoegde schakelschema worden uitgevoerd. Hiervoor 

dienen de aangegeven zekeringen te worden gebruikt. 

Voedingsnet van het voertuig: 

1 Rood: constante spanning (+) 

2 Zwart: ontsteking 

3 Bruin: aarde (-) 

4    Kabel voor continue voeding  

       met tussenstekker 

*Zekeringen (1 A, 2 A) niet meegeleverd 

 
Afbeelding 11: Schakelschema voor vaste installatie 

 
Als u meer informatie nodig heeft, neem dan contact op met uw klantenservice. 
 



OBU-handboek 

Versie 3.0 donderdag 27 augustus 2020 18 

4.5 Flexibele installatie 

 

Installeer de voedingskabel dusdanig, dat de verbinding tijdens het rijden niet kan worden 

verbroken of de werking van het voertuig kan hinderen. 

 
Gebruik de adapter om de OBU, afhankelijk van het stopcontact in uw voertuig, aan te sluiten 
op de stroomvoorziening. 

Flexibele voedingsaansluiting voor: 

1 stopcontact volgens DIN  

2 sigarettenaansteker-contact 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Afbeelding 12: Voedingsaansluiting voor flexibele installatie 
 

 

Bij ingeschakeld contact / tijdens het rijden, wordt de oplaadbare batterij opgeladen. 

In de batterijmodus (geen verbinding met het sigarettenaansteker-contact) wordt de OBU 

gedurende vier uur door de batterij gevoed. 

 

 

Het laadniveau van de batterij wordt op het display weergegeven. 

 

De OBU genereert een pieptoon wanneer de gebruiker de stroomvoorziening uitschakelt. 

Let a.u.b. tijdens het rijden op het laadniveau van de batterij. 

 

 
Wanneer de batterijlading onder de 25% komt, genereert de OBU een geluidssignaal en een 

waarschuwingsmelding. De gebruiker keert door te bevestigen terug naar het normale scherm. 

Wanneer de batterijlading onder de 10% komt, genereert de OBU een geluidssignaal en een 

waarschuwingsmelding. De gebruiker keert door te bevestigen terug naar het normale scherm. 
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5 OBU-menu en specifieke kenmerken van het tolgebied  

5.1 Structuur van het OBU-menu 

De afbeeldingen in het volgende menuoverzicht zijn slechts voorbeelden en kunnen afwijken. 
 

 
Afbeelding 13: Overzicht van de menustructuur 
 

5.2 OBU-parameterinstellingen 

Voor het gebruik van de EETS-dienst moeten specifieke voertuigparameters worden overgedragen. Zij dienen 
als basis voor de voertuigidentificatie en voor de berekening van de tol. Hiertoe behoren kentekens, 
toelaatbaar totaalgewicht, emissieklasse.  

De eerste klantregistratie voor de EETS-dienst wordt uitgevoerd door de servicepartner. De overdracht van de 
benodigde gegevens naar de OBU vindt automatisch plaats tijdens de personalisatie van de OBU.  
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In sommige gevallen moeten specifieke OBU-parameters van het tolgebied tijdens het rijden door de chauffeur 
worden geactualiseerd. Dit wordt hieronder uitgelegd. 

 
Taal selecteren 
 

 

Druk na het selecteren van de gewenste taal op de rechts-knop voor 'ok' (= opslaan). Een akoestisch signaal 
bevestigt de opslag, waarna de taal is gewijzigd. 

Het onderstaande voorbeeld laat zien hoe de chauffeur door het OBU-menu kan navigeren om relevante 
informatie te vinden. In het submenu van een toldienst worden parameters weergegeven die relevant zijn voor 
het tarief in deze dienst. 

 
Weergave van geactiveerde toldiensten 

 

De OBU toont alle geboekte toldiensten. Als de OBU niet is gepersonaliseerd voor een tolgebied, is de naam 
van de dienst niet vermeld. In het bovenstaande voorbeeld zijn de diensten Portugal (PTvve), Bulgarije (BGria) 
en Hongarije (HUgo) niet geboekt en staan daarom niet in de lijst. 

 

Wijzigen van het aantal oplegger-/aanhangerassen 

De chauffeur moet bij het binnenrijden van een tolgebied altijd het aantal assen controleren of wijzigen, 

vooral na het aan- of afkoppelen van een aanhangwagen. 

Voorbeeld wijziging van het aantal oplegger-/aanhangerassen 
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Hier wordt het aantal oplegger-/aanhangerassen getoond van nul (geen aanhangwagen) tot drie. Druk na het 
actualiseren van de waarde kort op de rechter knop  voor 'ok'. Verlaat het menu door twee keer op de linker 
knop te drukken   
U kunt dit menu ook gebruiken om het momenteel ingestelde aantal assen te controleren. Als u het nummer 
niet wilt wijzigen, verlaat u het menu zonder op te slaan door op de linker knop te drukken zonder 'ok'. Als u 
het menu verlaat zonder op te slaan en het aantal assen eerder is gewijzigd, wordt gedurende enkele seconden 
de melding 'Waarde niet gewijzigd' weergegeven en blijft de oude waarde behouden. 
 
Wijziging 'Actueel gewicht' voor de toldienst Duitsland (DEbag) 

Voor DEbag moet de gebruiker de waarde van het huidige toegestane totaalgewicht van de combinatie (trekker 
+ momenteel aangekoppelde aanhangwagen) controleren en zo nodig aanpassen voordat hij Duitsland 
binnenrijdt, dit geldt in het bijzonder als de aanhangwagen werd gewijzigd.  

Voorbeeld voor 'DEbag - Actueel gewicht wijzigen' 

 

Hier is het gewicht door een aanhangwagenwissel veranderd van minder dan 7,5t naar 7,5t tot 12t. Druk na het 
actualiseren van de waarde kort op de rechter knop  voor 'ok'. Verlaat het menu door twee keer op de linker 
knop te drukken   
U kunt dit menu ook gebruiken om het momenteel ingestelde gewicht te controleren. Als u de waarde niet wilt 
wijzigen, verlaat u het menu zonder op te slaan door op de linker knop te drukken zonder 'ok'. Als u het menu 
verlaat zonder op te slaan en het gewicht eerder is gewijzigd, wordt gedurende enkele seconden de melding 
'Waarde niet gewijzigd' weergegeven en blijft de oude waarde behouden. 
 
 

5.3 Opzoeken van OBU-parameters per toldienst 

 



OBU-handboek 

Versie 3.0 donderdag 27 augustus 2020 22 

Voertuigparameters weergeven – toldienst Duitsland (DEbag) 

Voor de toldienst Duitsland (DEbag) moet de gebruiker zoals beschreven in hoofdstuk 5.2 de volgende 
parameters op de OBU wijzigen: 

• 'Actueel gewicht', d.w.z. het huidige toegelaten totaalgewicht van de gehele combinatie (trekker + 
oplegger/aanhanger) 

• en het aantal 'oplegger-/aanhangerassen' ten tijde van de rit 
 

 
 
Alle voor de tolheffing relevante voertuigparameters voor Duitsland (DEbag) kunnen zoals hieronder 
weergegeven in het toldienstmenu worden weergegeven. 
 
Info: Voor de niet door de gebruiker ingestelde waarden zoals emissieklasse, aantal assen van de trekker of 
roetfilter worden de waarden eenmalig ingevoerd door de servicepartner. Een wijziging van de OBU is niet 
mogelijk. 

Informatie over het roetfilter wordt weergegeven met Ja/Nee. Een 'Ja' betekent dat het aangegeven roetfilter 
relevant is voor de tolheffing. Er verschijnt een 'Nee' als het geregistreerde roetfilter geen invloed heeft op de 
berekening van de tol. 

Voertuigparameters weergeven – toldienst België (BEvia/Viapass) 

 

 
 
Voor BEvia kan de gebruiker (alleen) de gegevens zien die tijdens de eerste voertuigregistratie volgens 
het kentekenbewijs zijn doorgegeven. Hij kan geen parameters voor BEvia op de OBU wijzigen. 
 

Voertuigparameters weergeven – toldienst Liefkenshoektunnel (BEliT) 

 

 
 
Er zijn geen parameters voor BEliT.  
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Voertuigparameters weergeven – toldienst Portugal (PTvve) 

 
 
Voor PTvve dient de gebruiker, zoals in hoofdstuk 5.2 beschreven, het aantal oplegger-/aanhangerassen 
van de huidige rit in te stellen. 
 

Voertuigparameters weergeven – toldienst Spanje (ESvia) 

 

 
 
Voor ESvia dient de gebruiker, zoals in hoofdstuk 5.2 beschreven, het aantal oplegger-/aanhangerassen 
van de huidige rit in te stellen. 

 

Voertuigparameters weergeven – toldienst Frankrijk (FRtis) 

 

 
Voor FRtis is de gebruiker verplicht om, zoals in hoofdstuk 5.2 beschreven, het aantal oplegger-
/aanhangerassen van de huidige rit in te stellen. 
 
 

Voertuigparameters weergeven – toldienst Oostenrijk (ATasf) 

 

 
 
Voor Atasf is de gebruiker verplicht om, zoals in hoofdstuk 5.2 beschreven het aantal oplegger-
/aanhangerassen van de huidige rit in te stellen. 
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Voertuigparameters weergeven – toldienst Bulgarije (BGria) 

 

 
 
Voor BGria is de gebruiker verplicht om, zoals in hoofdstuk 5.2 beschreven, het aantal oplegger-
/aanhangerassen van de huidige rit in te stellen. 

Voertuigparameters weergeven – toldienst Hongarije (HUgo) 

 

 
 

Voor HUgo is de gebruiker verplicht om, zoals in hoofdstuk 5.2 beschreven het aantal oplegger-

/aanhangerassen van de huidige rit in te stellen. 

 
Zie ook hoofdstuk 5.12 voor de gedetailleerde assenspecificaties voor Hongarije. 

 

 

 

Weergave van OBU-informatie en softwareversie 

 
Invoeren van de kostenplaats 
 

 
 
Het invoeren van de kostenplaats is optioneel. Als u wilt, kunt u hier een kostenplaatsnummer invoeren. 
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Weergave van het klantenservicenummer 

Noteer hier het nummer van uw klantenservice: 
 

 
 

Deze functie zal in de toekomst beschikbaar zijn. 
Dan wordt er slechts één nummer weergegeven als de servicepartner een centraal klantenservicenummer 
heeft. Als er niet slechts één servicenummer is, maar bijvoorbeeld verschillende landspecifieke nummers, 
verschijnt er 'NA' en wordt de klant rechtstreeks door de servicepartner geïnformeerd. 

Knipperen configureren 

 

 
In het menu is er een optie om het knipperen van de LED te configureren, wat normaal gesproken gebeurt als 
de LED rood of geel brandt. Het knipperen is in eerste instantie ingeschakeld. U kunt het via het menu 
deactiveren. Druk kort op de rechter knop ter bevestiging ('ok'). 
 

Gebruik de volgende tekens (maximaal 8): letters A-Z, cijfers 0-9, speciale tekens (-) min, (,) komma, (.) 
punt en spatie.  
U kunt het teken selecteren met de omhoog- of omlaag-toets. Sla de invoer op door op de rechter knop 
te drukken. 



   
 

   
 

5.4 Wijzigbare OBU-parameters per tolgebied (overzicht) 

In verband met de specifieke eisen die aan de tolheffende instantie en het tolgebied worden gesteld, moeten bepaalde gegevens in de OBU ingevoerd 
resp. geactualiseerd worden. Dit kan leiden tot verschillende OBU-schermen. Afhankelijk van de speciale regelingen van een tolgebied moeten het aantal 
assen en het toegelaten totaalgewicht van de huidige voertuigcombinatie door de chauffeur afzonderlijk worden ingevoerd. In het kader van de 
verplichte zelfdeclaratie is de chauffeur verantwoordelijk voor de juistheid van deze informatie.  

Voor het begin van een rit is de chauffeur verplicht de overeenstemming tussen OBU en voertuig te controleren. De chauffeur moet altijd het aantal 
oplegger-/aanhangerassen aanpassen na het aan- of afkoppelen van een oplegger/aanhanger. 

De volgende tabel laat zien om welke gegevens en tolgebieden het gaat en welk OBU-startscherm wordt weergegeven, afhankelijk van de geselecteerde 
toldienst: 
 

Toldienst  OBU-startscherm Door de chauffeur te actualiseren 
parameters 

Uitleg 

 
 

Aantal oplegger-/aanhangerassen 
➢ Menu => assen oplegger-

/aanhangwagen  
 
Actueel toegelaten maximum 
bruto voertuiggewicht:  
➢ Menu => Gewicht DEbag 
 

Assen: Het huidige, daadwerkelijke totale aantal assen van de 
voertuigcombinatie (trekker + oplegger/aanhanger) wordt 
weergegeven (hier: '3'), dat afhankelijk van de aanwezige 
oplegger/aanhangwagen kan variëren. Daarom moeten de 
oplegger-/aanhangerassen door de chauffeur via de OBU worden 
ingevoerd.     
Gewicht: Bij het aan- of afkoppelen van een 
oplegger/aanhangwagen moet het nieuwe, werkelijk toegelaten 
totaalgewicht van de combinatie geactualiseerd worden. 

Bij het selecteren van het gewichtsbereik via het OBU-menu, bijv.  
7,5t en <12t, wordt de laagste waarde op het OBU-scherm 
weergegeven.  

Oostenrijk (A) 
ATasf 

 

 
 

Aantal oplegger-/aanhangerassen 
➢ Menu => assen oplegger-/aanhanger 

Het OBU-scherm toont de som van de assen van trekker + oplegger-
/aanhanger. 
Het aantal oplegger-/aanhangerassen moet worden 
geactualiseerd, wanneer een oplegger/aanhangwagen van de 
trekker wordt aan- of afgekoppeld. 
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Bulgarije 
BGria 

 

 

Aantal oplegger-/aanhangerassen 
Menu => assen oplegger-/aanhanger 

Het aantal oplegger-/aanhangerassen moet worden 
geactualiseerd, wanneer een oplegger/aanhangwagen van de 
trekker wordt aan- of afgekoppeld. 
Voor Bulgarije wordt het maximaal toegelaten totaalgewicht van de 
voertuigcombinatie volgens het kentekenbewijs al tijdens de 
klantregistratie in het systeem opgeslagen en automatisch op het 
OBU-beeldscherm weergegeven, hier bijv. 11,8t. 

Hongarije 
HUgo 
 

 

 

 

Aantal oplegger-/aanhangerassen 
➢ Menu => assen oplegger-/aanhanger 

Het OBU-scherm toont de som van de assen van trekker + oplegger-
/aanhanger. 
Het aantal oplegger-/aanhangerassen moet worden 
geactualiseerd, wanneer een oplegger/aanhangwagen van de 
trekker wordt aan- of afgekoppeld. 

5.5 Toldienstspecifieke informatie 

 
Algemene informatie 
Bij het binnenrijden van een tolweg moet de OBU in de daarvoor bedoelde houder bevestigd zijn. De chauffeur mag de OBU niet tijdens het rijden 
bedienen. 
Voor een optimale detectie van de OBU op de tolrijstroken moet de chauffeur: 

• ervoor zorgen dat hij een afstand van minimaal 4m tot het voertuig voor hem aanhoudt; 

• de bewegwijzering in de tolrijstrook respecteren; 

• pas door de tolbarrière gaan als het verkeerslicht op groen staat. 
Als de OBU met succes wordt gedetecteerd, klinkt er een signaal, gaat het stoplicht op groen en gaat de slagboom open.  
 
Noodprocedure in geval van storingen / defecten 
In het geval van een aanhoudende storing bij een tolbarrière moet de chauffeur een ticket bij de ingang van de tolweg uitnemen, dit vervolgens 
teruggeven en betalen met een alternatief betaalmiddel. Daarom zou de chauffeur zou dus altijd een alternatief betaalmiddel (tankkaart, creditcard, 
contant geld) bij zich moeten hebben (in Frankrijk altijd verplicht). De lijst van aanvaarde betaalmiddelen is beschikbaar op de website van de 
betreffende tolexploitant. 
Indien nodig kan de chauffeur de noodschakelaar indrukken en de instructies van het tolpersoneel opvolgen. 
Als de OBU defect is, moet er contact met de servicepartner worden opgenomen.  
 
De volgende borden worden in de tolgebieden gebruikt om de chauffeur de juiste tolrijstrook te tonen. 
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5.6 Specifieke kenmerken van het tolgebied Duitsland  

 

INFORMATIE OVER HET TOLGEBIED DUITSLAND-BAG 
Specifiek voor de vrachtwagentol in het tolgebied Duitsland-BAG (DEbag) en informatie over vrijstellingen van 
tol: www.bag.bund.de/DE/Navigation/Verkehrsaufgaben/Lkw-Maut/lkw-maut_node.de 
 
Wijzigbare parameters per tolgebied 
Voor het tolgebied Duitsland (DEbag) moet de chauffeur de volgende parameters op de OBU overeenkomstig 
de actuele toestand actualiseren 

• Aantal oplegger-/aanhangerassen 

• Toegelaten (actueel toegelaten maximum bruto voertuiggewicht van de trekker plus oplegger/aanhanger) 
 

Assen: Het huidige, actuele totaalaantal assen van de voertuigcombinatie (trekker + oplegger/aanhanger) 
wordt weergegeven, die per aangehangen oplegger/aanhangwagen kan verschillen. Daarom moeten de 
oplegger-/aanhangerassen door de chauffeur via de OBU worden ingevoerd.   
 
Gewicht: Bij het aankoppelen van een oplegger/aanhangwagen aan de trekker moet het nieuwe, werkelijk 
toegelaten totale gewicht van de trekker (trekker met aangekoppelde aanhangwagen) geactualiseerd worden. 

Bij het selecteren van het gewichtsbereik via het OBU-menu, bijv.  7,5t en <12t, wordt de laagste waarde op 
het OBU-scherm weergegeven. 
 
Voorbeelden van gewichtsweergave op de OBU:  
 

als het gewicht minder dan 7,5 t bedraagt, verschijnt 
er 'tolvrij' op het display. 
  
DEbag, gewicht tussen 7,5 en 12t 
→ ≥7,5t 

 
DEbag, gewicht tussen 12 en 18t 
→ ≥12t 

 
DEbag, gewicht > 18t 
→ >18t 

 
 
  

http://www.bag.bund.de/DE/Navigation/Verkehrsaufgaben/Lkw-Maut/lkw-maut_node.de
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5.7 Specifieke kenmerken van het tolgebied België  

 

 

INFORMATIE OVER HET TOLGEBIED BELGIË-VIAPASS 
 
Specifieke kenmerken van de vrachtwagentol in het tolgebied België-Viapass (BEvia) is te vinden op: 
 www.viapass.be/en/downloads/ 
 
Informatie over vrijstellingen van tolheffing 
Bepaalde voertuigen zijn vrijgesteld van de tolheffing. Aanvragen voor vrijstelling moeten worden ingediend bij 
de bevoegde regionale diensten. Belangrijk om te weten: 
www.viapass.be/en/downloads/exemptions-clarified/ 
 
Wijzigbare parameters per tolgebied 
Voor het tolgebied België (BEvia) hoeft de chauffeur geen parameters op de OBU te wijzigen. 
 
Opmerking over classificatie in geval van ontbrekende parameters  
Als de voertuigparameters 'maximaal toegelaten totaalgewicht van het voertuig' en 'Euro-emissieklasse' niet 
beschikbaar zijn voor een voertuig of niet voldoende gedocumenteerd zijn, wordt het voertuig als volgt 
geclassificeerd:  

• gewicht van het voertuig als 'Totaalgewicht van het voertuig meer dan 32 t' 
       en 

• voertuigcategorie 'Overige Euro-emissieklasse'. 
Later getoonde bewijzen, bijvoorbeeld van de emissieklasse van het voertuig, gelden niet met terugwerkende 
kracht voor reeds afgelegde kilometers. 

5.8 Specifieke kenmerken van het tolgebied Bulgarije  

 

 

INFORMATIE OVER HET TOLGEBIED BULGARIJE-BGRIA 
Voor het gebruik van autosnelwegen, enkele wegen in lagere categorieën en sommige bruggen en veerboten 
wordt in Bulgarije tol geheven. Op voertuigen voor het transport van goederen of personen met een 
toegelaten totaalgewicht van meer dan 3,5 ton wordt tol geheven via een satelliettolsysteem (GNSS). 
 
Een beschrijving van de toldienst Bulgarije (BGria) is te vinden op: https://www.bgtoll.bg/de/ 
 
Bulgaarse taal 
Indien de eindklant informatie wenst over de Bulgaarse tolheffing in de Bulgaarse taal, kan de klant contact 
opnemen via  
 
E-mail: support@tollpass.bg en  
Telefoon: (Callcenter) +359884005500. 
 
Wijzigbare parameters per tolgebied 

http://www.viapass.be/en/downloads/
http://www.viapass.be/en/downloads/exemptions-clarified/
https://www.bgtoll.bg/de/
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Voor het tolgebied Bulgarije (BGria) moet de chauffeur de volgende parameters op de OBU overeenkomstig de 
actuele toestand actualiseren: 

• oplegger-/aanhangerassen 
 

5.9 Specifieke kenmerken van het tolgebied Frankrijk  

 

INFORMATIE OVER HET EETS-TOLGEBIED FRANKRIJK 
De toldienst Frankrijk omvat alle tolwegen in Frankrijk (die deel uitmaken van het TIS-PL-systeem) en 
geselecteerde parkeerplaatsen. Specifieke kenmerken van de vrachtwagentol in het tolgebied Frankrijk TIS PL 
'Télépéage Inter-Sociétés Poids Lourds' (FRtis) is te vinden op:  
www.autoroutes.fr 
 
Wijzigbare parameters per tolgebied 
Voor het tolgebied Frankrijk (FRtis) moet de chauffeur de volgende parameters op de OBU overeenkomstig de 
actuele toestand actualiseren: 

• oplegger-/aanhangerassen 
 

De OBU geeft ook het maximaal toelaatbare totaalgewicht (maximaal toelaatbaar totaalgewicht van trekker en 
aanhangwagen samen) en de emissieklasse weer; deze kunnen niet worden gewijzigd op de OBU. 
 
Verschillende soorten tolwegen 

Blijf op de rijstrook of, als er geen rijstrook is, op de rijstrook als u op de snelweg rijdt of deze verlaat.  
Als de rijstrook een hoogtebegrenzende balk heeft, is de rijstrook uitsluitend bedoeld voor lichte voertuigen 
met een hoogte van minder dan 2 meter (categorie 1, lichte voertuigen).  
Als de rijstrook geen balk heeft, kan hij door elk voertuig worden gebruikt.  
 
Er zijn ook enkele tolpunten met 'snelheid 30 rijstroken', die een snellere doorgang mogelijk maken. Op deze 
rijstrook kan het registratiepunt met een snelheid tot 30 km/u worden gepasseerd. De OBU wordt automatisch 
herkend wanneer u op de tolrijstrook rijdt en de OBU correct in het voertuig is geïnstalleerd. 
 
Correct gebruik van de tolrijstrook 
Rijd stapvoets om ervoor te zorgen dat de OBU met succes kan worden gedetecteerd (pieptoon). Houd een 
minimale afstand van 4 meter tot het voertuig voor u aan. Groen licht geeft aan dat u wordt toegelaten. Als de 
slagboom al open is terwijl u hem nadert, mag u niet doorrijden, totdat het groene licht gaat branden. Houd 
rekening met wegpersoneel dat de tolweg mogelijk oversteekt.  
 
Correct gebruik van Free Flow tolrijstroken 
Een Free Flow tolstation is een station zonder slagbomen, waar de chauffeur moet stoppen. Volg de instructies 
van de tolexploitant voor het juiste gebruik van Free Flow tolrijstroken. 
  

http://www.autoroutes.fr/
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5.10 Specifieke kenmerken van het tolgebied Oostenrijk 

 

INFORMATIE OVER HET TOLGEBIED OOSTENRIJK 
Specifieke kenmerken van de vrachtwagentol in het tolgebied Oostenrijk Asfinag (ATasf) is te vinden op: 
www.asfinag.at/toll/go-box-for-hgv-and-bus/european-electronic-toll-service/ 
 
Wijzigbare parameters per tolgebied 
Voor het tolgebied Oostenrijk (ATasf) moet de chauffeur de volgende parameters op de OBU overeenkomstig 
de actuele toestand actualiseren: 

• aantal oplegger-/aanhangerassen 
 
Verificatie 
De chauffeur zorgt ervoor dat de OBU correct wordt geïnstalleerd en neemt de informatie van de OBU in acht. 
In geval van storingen (tekenen van storing bij het passeren van een tolstation) moet de chauffeur contact 
opnemen met de servicepartner. 
 
Pieptoon 
Elke succesvolle transactie gaat gepaard met een pieptoon van de OBU bij het passeren van een tolstation. Als 
er geen pieptoon klinkt tijdens een passage, moet de chauffeur naar het dichtstbijzijnde 'Go Maut' 
verkooppunt gaan. 
 
Voertuigdeclaratie  
In Oostenrijk is de chauffeur verplicht een voertuigdeclaratie bij zich te hebben zoals in het volgende voorbeeld 
en deze in geval van een controle ter identificatie te tonen. Deze voertuigdeclaratie is verkrijgbaar bij uw 
servicepartner. 
De voertuiginformatie moet vóór het gebruik van de OBU door de gebruiker worden gecontroleerd. De 
servicepartner moet voor elke wijziging van de voertuigkenmerken (bijv. kenteken, Euroklasse) een nieuwe 
voertuigdeclaratie afgeven. 
 

http://www.asfinag.at/toll/go-box-for-hgv-and-bus/european-electronic-toll-service/
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Afbeelding 14: Voertuigdeclaratie Oostenrijk 
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5.11 Specifieke kenmerken van de tolgebieden Portugal en Spanje 

 
 
 
 
 
 
 

 

INFORMATIE OVER DE TOLGEBIEDEN SPANJE EN PORTUGAL 
 
Specifieke kenmerken van de vrachtwagentol in het tolgebied Spanje (ESvia) is te vinden op: 
www.viat.es 
 
Specifieke kenmerken van de vrachtwagentol in het tolgebied Portugal (PTvve) is te vinden op: 
www.viaverde.pt 
Tolrijstroken: In Portugal moet de rijstrook 'ViaVerde' worden gebruikt, waarop het voertuig wordt herkend en 
de tolberekening automatisch wordt doorgestuurd naar de verkooppartner. 
 
 
Wijzigbare parameters per tolgebied 
Voor de tolgebieden Spanje (ESvia) en Portugal (Ptvve) moet de chauffeur de volgende parameters op de OBU 
overeenkomstig de actuele toestand actualiseren 

• Aantal oplegger-/aanhangerassen 
 
Correct gebruik van de tolrijstroken (Spanje) 
Rijd stapvoets om ervoor te zorgen dat de OBU met succes wordt gedetecteerd (signaaltoon). Houd een 
minimale afstand van 4 meter tot het voertuig voor u aan. Groen licht geeft aan dat u wordt toegelaten. Als de 
slagboom bij het naderen al geopend is, rij dan niet door, totdat ook het verkeerslicht groen is. Houd rekening 
met wegpersoneel dat de tolweg mogelijk oversteekt. 
 
Correct gebruik van de tolrijstroken (Portugal) 
Via Verde rijstroken hebben geen slagbomen en voertuigen mogen hier met een maximumsnelheid van 60 
km/u passeren. Houd een minimale afstand van 4 meter tot het voertuig voor u aan. Groen licht geeft aan dat 
u wordt toegelaten. Houd rekening met wegpersoneel dat de tolweg mogelijk oversteekt. 
 
Correct gebruik van 'Freeflow'-wegen 
Deze snelwegen zijn voorzien van signaalpoorten. U kunt een poort met normale snelheid passeren. Gelieve u 
aan de maximumsnelheid van de snelweg te houden. 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.12 Specifieke kenmerken van het tolgebied Hongarije  

 
 

http://www.viat.es/
http://www.viaverde.pt/
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INFORMATIE OVER HET TOLGEBIED HONGARIJE - HUGO 
In het draadloze elektronische tolheffingssysteem HU-GO wordt in Hongarije tol geheven voor alle 
vrachtwagens en trekkende voertuigen met een toelaatbaar totaalgewicht van meer dan 3,5 ton, trekkers 
(inclusief opleggertrekkers) en alle vrachtwagencombinaties die bestaan uit een dergelijk voertuig en een 
getrokken aanhangwagen of oplegger. De tolheffing vindt plaats voor autosnelwegen en sommige 
hoofdwegen. Het elektronische HU-GO-systeem is een satelliettolsysteem (GNSS).  
 
De specificaties voor de Hongaarse toldienst (HUgo) zijn te vinden op:  
https://www.hu-go.hu/articles/category/news 
 
Wijzigbare parameters per tolgebied 
Voor het tolgebied Hongarije (HUgo) moet de chauffeur de volgende parameters op de OBU overeenkomstig 
de actuele toestand actualiseren: 

• oplegger-/aanhangerassen 
 
Let op het volgende bij wijziging van het aantal assen:  
Bij wijziging van het aantal assen in Hongarije (en alleen in Hongarije) geeft de OBU de wijziging door aan de 
backend. Meestal antwoordt de backend snel. Als het echter langer dan 15 seconden duurt (bijv. door een 
slechte telefoonverbinding), wordt de OBU rood en verschijnt de waarschuwing 'Assen gewijzigd. Overdracht 
bezig.' In dit geval moet de chauffeur wachten tot de OBU groen wordt en de waarschuwing verdwijnt, voordat 
hij verder kan rijden. 
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6 Rijden met de OBU 

6.1 Starten van de OBU 

 
 

Afbeelding 15: Starten van de OBU 

 

• Schakel het contact van uw voertuig in.  

De OBU start automatisch op.  

• De opstartinformatie wordt op het scherm 

weergegeven. 

De statusindicator geeft de toestand van de OBU 

weer. 

• De basisconfiguratie en activering van de OBU 

gebeurt automatisch.  

De voertuiggegevens van de betreffende OBU 

worden verstrekt overeenkomstig de door uw 

servicepartner verstrekte registratiegegevens. 

• Houd er rekening mee dat de OBU de beschikbare 

EETS-dienst op uw specifieke locatie weergeeft.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De EETS-dienst wordt herkend en het display toont het startscherm met de 

betreffende EETS-dienst. 

 

Voor aanvang van de rit: 

gelieve de getoonde voertuiggegevens te controleren: kenteken, aantal assen. 

Gelieve de instellingen voor de EETS-diensten te controleren. 

Wijzig de instellingen indien nodig (zie hoofdstuk 5.2 OBU parameterinstellingen): 

• aantal assen 

• Max. toegelaten totaalgewicht van de trekker 

 

 

De OBU is klaar voor gebruik. 

U kunt op weg gaan. 

  

Niet gereed 

Wachten op 
personalisatie 
UNKNOWN A- 
ABCDEF12 t12.0
 

Welkom… 
Even geduld a.u.b. 

DEbag   t ≥7.5   3 
ABCDEF12     EU5 

DEbag   t ≥7.5   3 
ABCDEF12     EU5 
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Als het GPS-signaal te zwak wordt ontvangen, kan de EETS-

dienst mogelijk niet worden ontvangen. Rijd in dit geval een 

korte afstand met het voertuig naar een locatie met een 

betere GPS-ontvangst.  

Zonder GPS-ontvangst gaat op de OBU na 30 minuten rood 

licht branden. 

Meer informatie over schermweergaven vindt u in hoofdstuk 7 'Fouten opsporen en verhelpen'. Als u de 

instellingen in de OBU (bijv. de taal) wilt wijzigen, raadpleeg dan het hoofdstuk 5.2 'OBU-menu en specifieke 

kenmerken van het tolgebied'. 

Tip: Als het voertuig meer dan 30 minuten stilstaat, schakelt de OBU over naar de ruststand. Hij start 
automatisch weer op zodra het voertuig beweegt (zie hieronder). 

6.2 Bedrijfsstatussen 

Standaard:  

Tijdens het rijden bevindt de OBU zich in de bedrijfsstatus 'standaard'. Alle gegevens zijn beschikbaar en de 

OBU is operationeel. Wanneer de OBU detecteert dat het voertuig in beweging is, is hij klaar om de 

afgelegde kilometers te tellen. De status wordt op het display weergegeven en de chauffeur wordt 

geïnformeerd over veranderingen in de bedrijfsstatus en locatieafhankelijke veranderingen. 

Ruststand: 

Flexibele installatie: Als de OBU 30 minuten lang geen beweging detecteert, schakelt hij over naar de 

ruststand. Als het voertuig beweegt, schakelt de OBU na enkele seconden naar de standaard-toestand. 

Vaste installatie: De OBU gaat in de ruststand als het contact meer dan 30 minuten uit is. Als het contact 

wordt ingeschakeld, schakelt de OBU na enkele seconden naar de standaard-toestand. 

Bedrijfsstatus 'Stroombesparing': 

Flexibele installatie: De OBU gaat in de stroombesparende modus, zodra de voedingskabel van de 

sigarettenaansteker wordt losgekoppeld. Het achtergrondlicht van het display gaat zwakker branden. De 

OBU blijft operationeel. Let a.u.b. tijdens het rijden op het laadniveau van de batterij. 

Vaste installatie: De OBU gaat in de stroombesparende modus nadat het contact is uitgeschakeld. Het 

achtergrondlicht van het display gaat zwakker branden.  

Transportmodus/OBU uitgeschakeld 

De OBU wordt in de transportstatus naar de klant gestuurd. Hij wordt geactiveerd door het aan te sluiten op 

een voedingsbron.  

Als de OBU niet van stroom wordt voorzien en de batterijlading onder een bepaalde grens komt, wordt de OBU 

automatisch uitgeschakeld. Ook hier geldt dat de OBU uit de ruststand gaat als hij van stroom wordt voorzien. 

  

Niet gereed 
Zoek GPS-signaal 

Zoek GPS-signaal 
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Tolvrij 
DEbag 

6.3 OBU-scherminformatie 

Afhankelijk van de locatie van het voertuig geeft de OBU tijdens het rijden de relevante informatie weer. De 

registratie bij de desbetreffende EETS-dienst en de voor het desbetreffende EETS-gebied geldende 

parameters worden vastgesteld.  

Informatie op het OBU-scherm tijdens de rit in een geboekte EETS-dienst 

 

Startscherm 

U kunt gaan rijden, nadat u de betreffende voertuigparameters 

gecontroleerd of ingevoerd heeft. 

   

U rijdt met een geldige en geboekte dienst (hier Duitsland). U hoeft 

echter geen tol te betalen, bijvoorbeeld omdat het actueel toegelaten 

maximumgewicht van de combinatie lager is dan het gewicht 

waarboven in de betreffende EETS-dienst tol moet worden betaald. 

  

U rijdt in het gebied van een geboekte dienst, waarin de 

voertuigparameter 'Aantal assen' geen tolplichtige parameter is. U kunt 

doorrijden. 

  

 

De zoemer klinkt. 

In sommige tolgebieden vereist het nationale TCH het afgaan van een 

akoestisch signaal, nadat een tolpoort is gepasseerd en een transactie is 

afgerond.  

U kunt doorrijden. 

 

Dit bericht wordt weergegeven wanneer het GPS-signaal ontbreekt. Als 

er meer dan 30 minuten geen GPS-ontvangst is, gaat de LED rood 

branden. 

 

Informatie op het OBU-scherm tijdens de rit buiten geboekte diensten 

   

 U rijdt in een tolgebied waarvoor geen dienst is geboekt. 

De OBU is niet operationeel voor dit tolgebied en er vindt geen 

tolheffing plaats. Controleer a.u.b. of u een ander apparaat van een 

andere aanbieder moet gebruiken voor tolheffing in dit gebied. 

 

Weergave tijdens het rijden in een bekende maar niet geboekte EETS-

dienst (*): U rijdt in een tolgebied waar de toldienst niet is geboekt of 

het boekingsproces niet is afgerond. Controleer of de dienst via uw 

servicepartner moet worden geboekt. 

(*) Om technische redenen wordt dit scherm momenteel ook 

weergegeven wanneer de OBU zich in Italië bevindt. De Italiaanse dienst 

zal in de toekomst te boeken zijn. 

Meer informatie over waarschuwingsberichten of het oplossen van problemen met de OBU vindt u in 

hoofdstuk 7 'Fouten opsporen en verhelpen'. 

 

Niet beschikbaar. 
Maak gebruik van 
lokale aanbieder van 
tolheffingssystemen 

DEbag   t ≥12   2 
ABCDEF12     EU5 

BEvia   t 15.8   - 
ABCDEF12     EU5 

ATasf   t -   4 
ABCDEF12     EU5 

Zoek GPS-signaal 

Service niet geboekt 
of geactiveerd. 
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BEvia   t 6.9    - 
ABCDEF12     EU5 

6.4 Voorbeelden van het rijden door verschillende EETS-gebieden 

Voor ritten door Europa geeft de OBU aan of er een EETS-dienst is geboekt (voor de lokale toldienst) of juist 

niet is geboekt ('Geen geldige dienst', EN: 'no valid service') en afhankelijk van de geconfigureerde 

voertuigparameters (assen, gewicht) bepaalt de OBU de hoogte van de tol. 

 

 

Het aantal assen en het toegelaten maximumgewicht van de combinatie moeten door de 

chauffeur afhankelijk van de actuele aanhangwagen en het EETS-gebied worden aangegeven. 

 

Hieronder worden twee voorbeelden gegeven van routes door Europese tolgebieden. U kunt hierbij volgen 

hoe de informatie op het display tijdens de reis verandert. 

 

Voorbeeld 1:  EETS-diensten werden geboekt voor België (Viapass) en voor Duitsland (BAG).  

Voertuigparameters: Totaalgewicht tussen 3,5 t en 7,5 t zonder aanhangwagen. 

Het voertuig is in België tolplichtig. 

Het voertuig is in Duitsland niet tolplichtig, aangezien het actueel toegelaten totaalgewicht 

van de combinatie minder dan 7,5 t bedraagt. 

 

Route Informatie op het display Uitleg 

Rijden in België 

  

Het startscherm toont de actieve EETS-

dienst en de bijbehorende parameters. 

De grens oversteken en 

rijden in Duitsland 
  

Na het passeren van de grens met 

Duitsland wordt de EETS-dienst DEbag 

weergegeven. Het voertuig is niet 

tolplichtig. Het actueel toegelaten 

totaalgewicht van de combinatie is 

minder dan 7,5 ton en ligt dus onder het 

gewicht waarvoor tol moet worden 

betaald. 

 

 

 

 

  

Tolvrij 
DEbag 



OBU-handboek 

Versie 3.0 donderdag 27 augustus 2020 40 

BEvia   t 7.5      - 
ABCDEF12     EU5 

Voorbeeld 2:  EETS-diensten werden geboekt voor België (Viapass), echter niet voor Duitsland (BAG).  

Voertuigparameters: Toegelaten totaalgewicht bedraagt 7,5 t zonder aanhangwagen. 

Het voertuig is in België tolplichtig. 

Voor Duitsland werd geen EETS-dienst geboekt. Tsjechië is niet aangesloten op de EETS. 

 

Route Informatie op het display Uitleg 

Rijden in België 

 

Het startscherm toont de actieve EETS-

dienst en de bijbehorende parameters. 

De grens oversteken en 

rijden in Duitsland 

 

  

Na het passeren van de grens naar 

Duitsland gaat de LED geel branden, 

omdat de service DEbag niet geboekt is. 

In Duitsland is het voertuig tolplichtig. 

Daarom kunt u contact opnemen met uw 

klantenservice om de EETS-dienst op de 

OBU te boeken of u kunt gebruik maken 

van een apparaat van de nationale 

tolexploitant. 

De grens oversteken en 

rijden in Tsjechië 

  

U rijdt in een gebied dat niet bekend is 

op de OBU en daarom niet kan worden 

geboekt. Controleer of u apparatuur van 

een andere dienstverlener moet 

gebruiken voor de tolbetaling. 

 

Service niet geboekt 
of geactiveerd. 

Er wordt geen service 
aangeboden. Gebruik 
een lokale aanbieder. 
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7 Fouten opsporen en verhelpen  

Statusindicator Informatie op het 
display 

Mogelijke fout Fouten opsporen en 
verhelpen 

  

De OBU is niet volledig 
gepersonaliseerd of na een 
draadloze update zijn niet 
alle gegevens beschikbaar. 
 
  

Gelieve een paar minuten te 
wachten. 
De OBU voert een zelftest uit 
en start dan normaal 
gesproken opnieuw op, 
waarbij verschillende 
meldingen worden 
weergegeven. 
Als de OBU aan het einde 
van de herstart geen 
normaal startscherm 
weergeeft, neem dan 
contact op met uw 
klantenservice. 

 

 
 

De OBU werd geblokkeerd 
voor de Franse tol (FRtis). 
 

Rij niet door met een OBU 
met rood licht, maar neem 
contact op met de 
klantenservice. 

 
 

Uw OBU verzoekt u na de 
rit om contact op te nemen 
met de klantenservice. 

Neem onmiddellijk na uw rit 
contact op met de 
klantenservice. 

 
 

Afhankelijk van uw locatie 
kunt u alleen een zwak 
GPS-signaal ontvangen 
(bijvoorbeeld in een 
tunnel). 

Rij a.u.b. nog een paar 
minuten door. De GPS-
ontvangst is na het verlaten 
van de tunnel mogelijk weer 
beter.  
Als de GPS-ontvangst op de 
snelweg of de tolweg niet 
verbetert, ga dan zo snel 
mogelijk van de deze weg af. 
Na 30 minuten gaat de LED 
rood branden. Neem contact 
op met uw klantenservice. 

  

Als er geen GPS-ontvangst 
is en dit langer dan 30 
minuten duurt, wordt de 
LED rood. 
 
 
 
 
 
 

Verlaat de tolweg en neem 
contact op met uw 
klantenservice. 

Niet gereed 
 

FRtis geblokkeerd 
Contact opnemen 
met klantenservice. 

Neem contact op 
met de 
klantenservice. 

Zoek GPS-signaal  

Niet gereed 
Zoek GPS-signaal  
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Deze fout kan zich 
voordoen als u de OBU 
langere tijd niet heeft 
gebruikt. Dit bericht 
betekent dat de OBU-
software verouderd is en 
moet worden 
geactualiseerd. 

Stop het voertuig. Normaal 
gesproken vraagt de OBU 
telkens bij het opstarten van 
het systeem de software-
updates aan en installeert 
deze vervolgens. Wacht een 
tijdje. 
Als u niet langer kunt 
wachten of al lang gewacht 
heeft, neem dan contact op 
met uw klantenservice en 
volg de instructies van de 
servicemedewerkers op.  

 

 

U rijdt in een gebied 
waarvoor de OBU een 
EETS-dienst herkent. De 
EETS-dienst is echter niet 
geactiveerd in uw OBU. 

Neem contact op met uw 
klantenservice om de EETS-
dienst op de OBU te boeken 
(nog niet mogelijk voor Italië) 
of gebruik te maken van de 
apparatuur van de lokale 
tolaanbieder. 

 

  

U rijdt in een onbekend 
gebied zonder een door de 
OBU ondersteunde EETS-
dienst. 

Controleer of de tol verplicht 
is en of u de tol via een 
andere aanbieder moet 
betalen, voordat u verder 
rijdt. In geval van twijfel kunt 
u contact opnemen met uw 
klantenservice. 

  

De weergave van het 
telefoonnummer van een 
klantenservice is 
momenteel nog niet 
beschikbaar. Daarom 
wordt in het menu onder 
klantenservice altijd 
'ONBEKEND' weergegeven. 

U kunt het telefoonnummer 
van uw klantenservice 
vinden op de door de 
servicepartner beschikbaar 
gestelde website. 
Voer het telefoonnummer 
van uw klantenservice in op 
pagina 2. 
Vervolg uw rit. 

 

 

 

Het kan een 
hardwareprobleem 
betreffen. 

Verlaat de tolweg en neem 
contact op met uw 
klantenservice. 

Dienst niet geboekt 
of geactiveerd. 

Er is geen dienst 
beschikbaar. 
Maak gebruik van 
lokale aanbieder. 

Klantenservice 
ONBEKEND 

Buiten bedrijf 
Defecte OBU  

Niet gereed 
E04: 
Besturingssoftware 
verouderd 
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Technische gegevens 
Bedrijfstemperatuur - 40 °C tot +85 °C 

(ook omgevingstemperatuur voor opslag) 
Voeding Bedrijfsspanning 8–32 V DC 
Zekering (extern) 1 A (in de stekker van de sigarettenaansteker-aansluitkabel) 

2 A (voor aansluiting op de stroomvoorziening van het voertuig, klemmen 15 en 
30), niet meegeleverd 

Bufferbatterij knoopcel, nominale spanning = 3,0 V 
Oplaadbare batterij lithium-ion batterij met een nominale spanning van 3,6 V, nominale capaciteit 

1600 mAh.  
Oplaadduur: 4 uur bij 3,0 V tot 4,05 V 

Normaal stroomverbruik Bedrijfsstatus 'Stand-by': 25 mW. 
Bedrijfsstatus 'Werking': 450 mW. 

Ondersteunde systemen: GNSS:  GPS, GLONASS, Galileo 
 zeer gevoelige 12-kanaals GPS-ontvanger met interne antenne 
GSM: GPRS-compatibele quad-band-GSM-module (multi-slot klasse 10) 
DSRC: DSRC-interface conform CEN/TC 278 

Afmetingen 145 × 93 × 36 mm 
Gewicht 400 g 
Beschermingsklasse IP42 volgens IEC 60529 
 

Verklaring van overeenstemming 

  

 0408 

De OBU voldoet aan de Europese richtlijnen 2014/53/EU (RED) en 2011/65/EU 

(RoHS). 

 

  

 10R – 04 0012 

 

De OBU voldoet aan ECE-regeling nr. 10.5 - Elektromagnetische compatibiliteit  

 
 
 


