DKV BOX bestelformulier REETS
Alleen voor voertuigen met een toelaatbaar totaalgewicht > 3,5 t

Faxnummer: +31 (0)252 372 583

E-mail: orders@dkv-euroservice.com

Uw klantgegevens

Afwijkend leveringsadres

Klantnummer

Firma

Firma

Adres

Contactgegevens

Adres aanvulling
(bijv. verdieping)

Contactperson
(Voornaam, naam)

Postcode, plaats

Telefoon

Land
Geen postbus adres svp!

E-Mail

Bestelling
DKV BOX REETS (AT, DK, SE)
..................... aantal

(DKV BOX voor tol in Oostenrijk + Denemarken
Øresundbrug / Storebæltbrug)

Voertuiggegevens
Bij bestellingen voegt u kopieën van de betreffende kentekenbewijzen en eventueel verklaringen van de EURO-emissieklassen bij.

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

Kenteken voertuig

Soort
Nationa- voertuig
Bus/Truck
liteit

Aantal assen (bij een Is er de mogelijkheid tot
losse trekker alleen
aankoppelen van een
het aantal assen van aanhanger of oplegger?
de trekker vermelden)
ja
nee

Euronorm
(V.9)

Technisch
toegestaan
totaalgewicht
in kg (F.1)

Toegestaan
totaalgewicht
in kg (F.2)

Leeggewicht
in kg (G)

lengte (18)

Passagelijst

Bestellung DKV BOX REETS - NL 02.2018 ohne

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

 Elektronische datatransmissie

»	Bestandsformaat:		

 CSV		

 PE-mail ........................................................................................................................................

 ASCII (.txt)     	  ASCII (.bz)

Met deze bestelbon heb ik/hebben wij de DKV richtlijnen voor de aanvraag en het gebruik van Telematische Registratietoestellen (DKV BOX) en de Algemene
Verkoopvoorwaarden van DKV ontvangen en erkennen wij hun geldigheid als essentiële bestanddelen van deze contractuele verhoudingen.

..................................................
Datum (dd/mm/yyyy)

......................................................................................................................................
Naam/namen ondergetekende(n) in blokletters svp

DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG
Balcke-Dürr-Allee 3 | D-40882 Ratingen | Tel. + 49 (0)2102 5518-0 | Fax + 49 (0)2102 5518-192
www.dkv-euroservice.com
Kostenfreie Service Hotline 0800 - 358 358 3 (aus Deutschland)

..................................................................................................................................
Rechtsgeldige handtekening(en) aanvrager(s)

USt. ID-Nr. DE 119 375 450 | Sitz Ratingen | Amtsgericht Düsseldorf HRA 4053
persönlich haftende Gesellschafterin Verwaltungsgesellschaft EGRIMA mbH
Sitz Ratingen | Amtsgericht Düsseldorf HRB I703
Geschäftsführung: Dr. Werner Grünewald | Dr. Alexander Hufnagl

