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Voorwoord
» Graag uw aandacht voor het volgende:

• De hierna volgende gegevens zijn op basis van documentatie gedateerd oktober 2017, terwijl wet- en regelgeving aan wijziging

onderhevig zijn.

• Omdat DKV Euro Service niet in elk land werkzaam is, is informatie over de betreffende landen van internet afkomstig en niet van 

rechtstreekse bronnen van DKV. Deze landen staan gemarkeerd met het symbool hiernaast.
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Marketing

Selecteer het land naar keuze

» Albanie

» Belgie

» Bulgarije

» Denemarken

» Duitsland

» Estland

» Finland

» Frankrijk

» Griekenland

» Groot Brittanië

» Hongarije

» Ierland

» Italië

» Kroatië

» Letland

» Litouwen

» Luxemburg

» Macedonië

» Malta

» Moldavië

» Montenegro

» Noorwegen

» Oostenrijk

» Oekraïne

» Polen

» Portugal

» Roemenië

» Servië

» Slowakije

» Slovenië

» Spanje

» Tsjechië

» Turkije

» Zweden

» Zwitserland
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Tol op busvervoer in Europa

Informatie per land
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Albanië

» Tol op bussen en touringcars is op basis van het aantal zitplaatsen. Dit is niet al te ingewikkeld, want hetzelfde tolbedrag geldt

voor alle voertuigen van meer dan 8+1 zitplaatsen.

https://invest-in-albania.org/drivers-pay-toll-nations-road-starting-from-april/

» Afrekenen met de DKV Card is niet mogelijk.

https://invest-in-albania.org/drivers-pay-toll-nations-road-starting-from-april/
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België

» Geen tol op busvervoer, alleen voor ritten door de Liefkenshoektunnel.

Categorie 2 (hoogte meer dan 2,75 m)

• Mogelijkheid afrekenen met DKV Card of DKV BOX. 

• Ook contant betalen en afrekenen met pinkaart / creditcard.

• Tarieven op https://www.liefkenshoektunnel.be/nl

https://www.liefkenshoektunnel.be/nl
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Bulgarije

» Voor doorvoer door Bulgarije is een vignet nodig dat binnen 30 km na het passeren van de grens moet worden aangeschaft.

» Vignetten zijn bij alle Bulgaarse grensstations verkrijgbaar.

» Vignetten kunnen ook via www.vinetka.com worden besteld (website in het Bulgaars, Engels en Duits).

» Afrekenen met de DKV Card is mogelijk.

» Bruggen en veerdiensten

• De bruggen over de Donau

• De veerdienst tussen Vidin (Bulgarije) en Calafat (Roemenië) www.brp.bg (tarieven kunnen worden gewijzigd; laatste update augustus 2016)

• Veerdiensten kunnen niet via DKV worden afgerekend

http://www.vinetka.com/
http://www.brp.bg/
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Denemarken
» Geen tolheffing op busvervoer.

Tolbruggen

» Tol op bruggebruik kan ook met een Autopass OBU worden afgerekend. Deze is verkrijgbaar op 
https://www.tolltickets.com/dkv/default.aspx?lang=nl-NL.

• Storebaeltbrug www.storebaelt.dk

• Brug tussen Funen en het eiland Sjælland op het traject E2O Odense - Ringsted. 

• Sontbrug – Öresund www.oeresundsbron.com

• Brug-tunnelcombinatie tussen Kopenhagen en Malmö in Zweden

» Contante betaling is mogelijk in Deense Kroon of Euro. Ook DKV Cards, creditcards en bank cards met het Maestro logo worden
geaccepteerd. Voor meer informatie over bovengenoemde bruggen gaat u naar:

• Storebaeltbrug : www.storebaelt.dk

• Sontbrug : www.oeresundsbron.com

Milieuzones in steden

www.ecosticker.dk

» Vanaf 1 september 2008 heeft Kopenhagen een milieuzone (met inbegrip van het stadsdistrict Frederiksberg). Deze milieuzone
omspant Ring 2 en de Vejlandsallee. Ook andere grote steden zullen een milieuzone krijgen (Aarhus, Odense en Aalborg). Hoewel
voor buitenlandse voertuigen geen vignet is vereist, moet op de voertuigpapieren de aanwezigheid van een roetfilter staan
aangegeven.

» Afrekenen met de DKV Card is hier niet mogelijk.

https://www.tolltickets.com/dkv/default.aspx?lang=nl-NL
http://www.storebaelt.dk/
http://www.oeresundsbron.com/
http://www.storebaelt.dk/
http://www.oeresundsbron.com/
http://www.ecosticker.dk/
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Duitsland

» Geen tol op busvervoer.

Milieuzones in steden

https://www.umwelt-plakette.de/nl.html

• Toegang tot veel Duitse stadscentra is alleen mogelijk met een milieusticker (“Umweltplakete”) aangebracht op het voertuig.

• Dit in de hoop een afname te bewerkstelligen van fijnstof en luchtvervuiling in het algemeen.

• Op alle voertuigen, dus ook voertuigen met een buitenlands kenteken, moet in de milieuzones een sticker zijn aangebracht.

• Afrekenen met de DKV Card niet mogelijk.

https://www.umwelt-plakette.de/nl.html
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Estland

» Tol op weggebruik (vignetten) staat voor december 2017 gepland. DKV werkt aan DKV Card acceptatie in 2018.
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Finland

» Vooralsnog geen tol op weggebruik.
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Frankrijk
» Tol op bus- en touringcarvervoer in Frankrijk. 

» De tol kan worden afgerekend met de DKV Card, DKV Box of creditcard, of contant worden betaald.

» Nog een optie is de DKV Box SELECT, die ook voor Portugal en Spanje kan worden gebruikt. 

» Mogelijkheid afrekenen met de DKV Box of DKV Card voor bewaakte parkeerplaatsen voor trucks en bussen in Frankrijk. 

http://www.autoroutes.fr/index.htm

Bruggen en tunnels

• Millau viaduct

• Pont de Normandie

• Pont de Tancarville

• Tunnel Thomas Lemaire

• Tunnel de Puymorens

• Mont Blanc tunnel

Frans milieuvignet (air) 

www.certificat-air.gouv.fr/simulation

Crit’Air vignet

http://www.autoroutes.fr/index.htm
https://www.certificat-air.gouv.fr/
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Griekenland

» Tolheffingen op de meeste Griekse snelwegen. Let op: afrekenen met creditcard is vaak niet mogelijk; meestal wordt contante

betaling gevraagd.

Bruggen en tunnels

• E55 tunnel Aktion-Preveza

• Artemission (Kortinhe-Tripoli)

• Charilaos Trikoupisburg (Rio-Antirro)
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Groot-Brittannië (1/3)

» Tolheffing ‘HGV Levy’ alleen voor trucks; niet voor touringcars (DKV CARD wordt geaccepteerd)!

» De tol voor de M6 kan met de DKV Card worden afgerekend.
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Groot-Brittannië (2/3)
Tunnels en bruggen

• A 15 Humber Bridge

• A38 Tamar Bridge

• A57 Dunham Bridge

• A477 Mersey Tunnel

• A477 Tyne Tunnel

• A477 Cleddau Bridge

• M25 Dartford Bridge (afrekenen met de DKV Card nog niet mogelijk)

Mileuzones in steden

• Londen: de ‘congestion charge’ ter voorkoming van verkeersopstoppingen in het stadscentrum.
Dit is een heffing binnen het district dat wordt omzoomd door Marylebone Road, Finsbury, Tower Bridge, Elephant & Castle, 
Victoria Station en Mayfair (het westelijk deel van Chelsea, Kensington en Notting Hill zijn in 2011 afgevoerd).

• Afrekenen is mogelijk via internet, sms en in winkels en postkantoren.

www.cclondon.com

http://www.cclondon.com/
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Groot-Brittannië (3/3)

• Londen: ‘LEZ charge’

In aanvulling op de ‘city centre congestion charge’ kent de City of London een milieuheffing op zware voertuigen binnen de 

Greater London Area, aangemerkt als Low Emission Zone (LEZ). Grotere voertuigen binnen dit gebied, zoals minivans en trucks 

die niet aan bepaalde emissienormen voldoen, betalen een dagheffing. De M25 valt niet binnen dit gebied, maar wel bepaalde

korte trajecten op de M1 en M4. Leeftijd en gewicht van het voertuig zijn bepalende aspecten.

www.tfl.gov.uk/roadusers/lez. 

• Londen: Dartford Crossing

https://www.gov.uk/government/collections/dart-charge

http://www.tfl.gov.uk/roadusers/lez
https://www.gov.uk/government/collections/dart-charge &nbsp;
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Hongarije

» Tolheffing via een tolbox of een vignet dat via de DKV website kan worden besteld. Vignetten zijn ook verkrijgbaar bij tankstations
aan de Hongaarse grens. 

» Vignetten kunnen met de DKV CARD worden aangeschaft bij verkooppunten met DKV CARD acceptatie. 

www.motorway.hu

*The tolls are gross amounts, inclusive of VAT.

E-VIGNETTE 

VEHICLE 

CATEGORY 

CODING IN THE 

REGISTRATION 

CERTIFICATE 

PERIOD 

NATIONAL  REGIONAL 

WEEKLY (10 

DAYS)  
MONTHLY  ANNUAL* ANNUAL  

D1M (motorcycles) 
L3e; L4e; L5e; 

L7e 
HUF 1,470 - - - 

D1 (motorcycles, ≤ 3,5 

t automibiles for up to 

7 persons and their 

trailers) 

M1 HUF 2,975 HUF 4,780 
HUF 

42,980 
HUF 5,000 

D2 (automobiles not 

included in category 

D1, for more than 7 

persons, ≤ 3,5 t cargo 

vehicles and campers) 

M1, N1 HUF 5,950 HUF 9,560 
HUF 

42,980 
HUF 10,000 

U (trailers of vehicles 

in categories D2 and 

B2) 

O1, O2 HUF 2,975 HUF 4,780 
HUF 

42,980 
HUF 5,000 

B2 (Bus) M2, M3 HUF 13,385 HUF 21,975 
HUF 

199,975 
HUF 20,000 

 

http://www.motorway.hu/
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Ierland

» Tolheffing op gebruik van bepaalde wegen, bruggen en tunnels in Ierland. Tolwegen staan duidelijk als zodanig aangegeven. 

» Let op: de tolheffing op de M50 (Dublin Ring) is alleen elektronisch en moet vóór 20.00 uur op de voorgaande dag via 

www.eflow.ie zijn voldaan.

» Diverse tolexploitanten bieden ook systemen op basis van een in het voertuig aangebrachte kaart die bij het passeren van een

tolpoort wordt herkend. Meer informatie op www.eflow.ie or www.easytrip.ie

» Let op: verplicht elektronisch afrekenen van tol.

Bruggen en tunnels

• East Link bridge

• West Link bridge

• Dublin Port tunnel

• N18 Limerick tunnel

http://www.eflow.ie/
http://www.eflow.ie/
http://www.easytrip.ie/
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Italië
» De Italiaanse snelwegen zijn tolwegen. Tolheffing op basis van voertuigcategorie en afgelegde kilometers. 

» Aanbevolen is de aanschaf vooraf van een Telepass via de DKV website (met inbegrip van de verplichte Viacard).

» Nog een optie is aanschaf van een Viacard in Italië om daarmee tol te betalen (afrekenen met DKV Card, creditcard of contant). 

» Viacards kunnen ook vooraf via DKV worden besteld.

www.autostrade.it

Categorie 3: voertuigcombinaties met in totaal drie assen

Categorie 4: voertuigcombinaties met in totaal vier assen

http://www.autostrade.it/it/il-pedaggio/le-classi-di-pedaggio

» Touringcarbedrijven kunnen ook kiezen voor lidmaatschap van ‘Consorzio’ om in aanmerking te komen voor kortingen voor 
gebruik van de Fréjus- en Mont Blanctunnel (kortingen op de Italiaanse Autostrade gelden niet voor bussen en touringcars). 
Hoewel er per kaart een jaarbijdrage is voor Consorzio lidmaatschap, wordt deze bij frequent tunnelgebruik in de regel 
terugverdiend.

Tunnels

• Mont Blanc- en Fréjustunnel toegankelijk voor bussen (zie “Italië” voor de Consorzio-optie). 

• Buiten de Consorzio-lidmaatschapskaart mogen DKV klanten ook de DKV CARD gebruiken. 

• Tarieven afhankelijk van voertuigcategorie en Euronorm.

• Touringcars vallen onder categorie 3 (2 assen) of 4 (3 assen en meer).

• Grand-St-Bernardtunnel

http://www.autostrade.it/
http://www.autostrade.it/it/il-pedaggio/le-classi-di-pedaggio
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Kroatië

» Alle snelwegen in Kroatië en de autoweg bij Zagreb zijn tolwegen.

» Betaalmogelijkheden: contant (in Kuna of Euro), creditcard of afrekenen met de DKV Card.

» Ook is er een prepaid kaartsysteem, genaamd ENC (Elektronicka Naplata Cestarine). Gebruikers van dit systeem krijgen 10% 

korting en kunnen bovendien langs de files in de spits. Hiervoor is een transponder nodig die bij alle tolstations verkrijgbaar is. Kijk

op de website voor meer informatie.

» DKV biedt hier een post-pay oplossing.

www.hac.hr

http://www.hac.hr/
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Letland

» Tolheffing via vignetten. Afrekenen via DKV niet mogelijk.

https://www.lvvignette.eu/

» In principe geen tolheffing op busvervoer in Letland. 

https://www.lvvignette.eu/
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Litouwen

» Vignetten verplicht voor voertuigen vanaf 8 zitplaatsen (exclusief bestuurder).

» Vignetten kunnen met de DKV Card aan de grensovergangen worden betaald.

http://lakd.lrv.lt/en/road-charges-and-tolls/user-charge-vignettes

http://lakd.lrv.lt/en/road-charges-and-tolls/user-charge-vignettes
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Luxemburg

» Geen tol op vervoer per bus of touringcar
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Macedonië

» Tolheffing in Macedonië op gebruik van de M1, M3 en M4.

» Tarieven afhankelijk van de afgelegde afstand. 

roads.org.mk

» Afrekenopties contant (Macedonische Denar of Euro) of creditcard.

http://www.roads.org.mk/en/patarina.html
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Malta

» Vooralsnog geen tolheffingen op weggebruik in Malta.
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Moldavië

» Tolvignetten in Moldavië verplicht.

» Afrekenen: vooralsnog geen informatie beschikbaar

customs.gov.md

http://www.customs.gov.md/files/pliant VINIETA _2_.pdf
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Montenegro

» Vooralsnog geen tolwegen in Montenegro.

Tunnel

• Sozina tunnel
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Noorwegen 1/2
» Tolheffing via AutoPass voor voertuigen vanaf 3,5 ton

Tol in steden

• In de steden Bergen, Oslo, Trondheim, Kristiansand, Namsos, Tønsberg en Stavanger

Tunnels

• Oslofjord

• Folgefonn

Afrekenen

Noorwegen kent drie opties voor tolafrekenen:

1. Just Pass Through (tot 3,5 ton)

• Geen verplichtingen bij verblijf tot 2 maanden. 

• Bij het passeren van een tolpoort (‘bomstasjon’) hoeft niet te worden gestopt. Het kenteken wordt gescand en de rekening
komt automatisch binnen vier tot zes maanden.

• Facturen worden geïnd via Euro Parking Collection (EPC) in Londen. 

• Op te late betaling geldt een boete van 300 NOK.

• Let op: bij bepaalde kleine tolstations geldt nog steeds contant afrekenen. Wie niet stopt en afrekent ontvangt een boete van 
300 NOK.
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Noorwegen 2/2

2. AutoPASS

• Bij een verblijf van meer dan twee maanden kunnen bezoekers aan Noorwegen die een creditcard hebben, gebruik maken van het automatisch
betaalsysteem (Visitor's Payment). Voor vertrek registreert de bezoeker zich op www.autopass.no, waarna de verschuldigde tol rechtstreeks
van de rekening wordt afgeschreven. Deze overeenkomst geldt voor maximaal drie maanden.

• Nog een optie is aanschaf van een elektronische pas voor 300 NOK bij de tolexploitant. Dit bedrag wordt bij het passeren van een tolstation
automatisch afgeschreven. Eventueel resterend toltegoed wordt na 85 dagen op uw rekening gerestitueerd. 

3. EasyGo

• EasyGo is een heel simpel systeem voor een bezoek aan diverse Scandinavische landen. Het kan worden gebruikt voor de meeste bruggen en 
tunnels in Denemarken, Zweden en Noorwegen. Het systeem bestaat uit een combinatie van de elektronische betaalsystemen BroBizz
(Zweden) en AutoPASS (Noorwegen). EasyGo werkt via een transmitter achter de voorruit. Volg bij het naderen van een tolstation de borden
BroBizz/AutoPASS/EasyGo, waarna de verschuldigde tol via de tolbox van uw rekening wordt afgeschreven.

http://www.autopass.no/
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Oostenrijk

» Voor voertuigen tot 3.500 kg is een vignet nodig dat met de DKV Card kan worden afgerekend.

» Verder zijn er een paar snelwegen waarvoor een speciale tol geldt, zoals de A 13 (Brennerautobahn) http://www.asfinag.at/en/

» Ook voor onderstaande tunnels geldt een speciaal toltarief:

• A9 Bosrücktunnel (Pyhrnautobahn)

• A9 Gleinalmtunnel (Pyhrnautobahn)

• A11 Karawankentunnel

• S 16 Arlbergtunnel

• Felbertauerntunnel: enkele rit / retourrit op dezelfde dag

» GO-Box voor voertuigen boven 3.5 ton max. gewicht (inclusief tramping)

Tol voor voertuigen vanaf 3,5 ton maximum gewicht wordt elektronisch geïnd via een ‘GO-Box’. 

Deze box kan via DKV worden besteld.

http://www.asfinag.at/en/
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Oekraïne

» In de Oekraïne geldt vooralsnog geen tolheffing op weggebruik.
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Polen

» In Polen geldt een tolheffing op weggebruik door voertuigen vanaf 3,5 ton. 

» Tol kan aan het tolstation worden betaald.

» Handmatig afrekenen of betalen met een kaart is niet mogelijk op de volgende toltrajecten (extra) A1 van Gdansk naar Torun, A2 

van Swiencko naar Konin, A4 van Katowice naar Krakau.

» Tol kan met de DKV Card of een creditcard worden afgerekend, of contant in Poolse Zloty.

» Nog een optie is de ViaToll box, verkrijgbaar via DKV als aanvulling op de DKV Box.

http://www.info-myto.pl/

http://www.info-myto.pl/
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Portugal

» Op diverse snelwegen in Portugal geldt een tolheffing. 

» Niet op alle toltrajecten kan contant worden betaald. Op sommige toltrajecten kan alleen elektronisch worden afgerekend.

» Afrekenen met de DKV Card kan ook op toltrajecten waarvoor contant of per creditcard kan worden afgerekend.

» Nog een optie is afrekenen met de DKV Box SELECT, die ook voor Frankrijk en Spanje kan worden gebruikt.

» De DKV BOX SELECT wordt op alle Portugese snelwegen geaccepteerd.

» Om te weten te komen wat de wegen zijn waarop de DKV BOX SELECT en de DKV CARD worden geaccepteerd, kijkt u op de 
volgende link: Toll Portugal Map (r.muis, open hyperlink)

Milieuzones in steden

Er zijn milieuzones op de volgende twee locaties in het centrum van Lissabon van maandag tot en met vrijdag tussen 7 en 21 uur:

• Zone 1: tussen Avenida da Liberdade en het stadscentrum worden minimaal Euro-3 voertuigen toegelaten (voertuigen gebouwd
na januari 2000).

• Zone 2: binnen het gebied Avenida Ceuta, Eixo Norte/Sul, Avenida Forcas Armadas, Avenida Estados Unidos da America, 
Avenida General Spinola en Avenida Infante D. Henrique worden minimaal Euro-2 voertuigen toegelaten (voertuigen gebouwd na
januari 1996).

https://www.dkv-euroservice.com/de/media/content/documents_1/benefits/toll_9/portugal_bulgaria_denmark_sweden_romania/mt_pt_product_info/maut_portugal_product_info_sst_de.pdf
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Roemenië

» In Roemenië geldt een elektronische tolheffing op weggebruik door bussen in de vorm van een tolvignet (Rovinieta). Tol kan

worden afgerekend bij postkantoren, tankstations of grensstations of via www.rovieniete.ro. Afrekenen met de DKV Card kan bij

alle MOL-stations.

Bruggen

• Er geldt een extra tolheffing voor gebruik van diverse bruggen over de Donau (A2 bij Cernavoda en DN2A bij Vadu Oii).

http://www.roviniete.ro/
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Servië

» Op alle Servische snelwegen wordt tol geheven.

» Betalen in Dinar, soms in Euro of met de creditcard.

www.putevi-srbije.rs

» Afrekenen via DKV is niet mogelijk.

http://www.putevi-srbije.rs/
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Slowakije

» Elektronische tolheffing op weggebruik door touringcars, trucks en campers vanaf 3.500 kg.

» Het voertuig moet een OBU in prepay of postpay modus aan boord hebben.

» Postpay-OBU’s moeten in het voertuig geïnstalleerd zijn; prepay-OBU’s werken op basis van ‘plug-and-play’.

» Tol kan tevoren worden afgerekend via de DKV website of bij grensstations, waar ook met de DKV Card kan

worden betaald.

www.emyto.sk

http://www.emyto.sk/
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Slovenië

» Voor alle snelwegen en autowegen in Slovenië zijn vignetten verplicht. 

» Er is een extra heffing op gebruik van de Karawankentunnel.

www.dars.si

» Vignetten zijn verkrijgbaar bij tolstations en diverse tankstations in Slovenië, alsmede bij grote tankstations in omringende landen

of het Sloveense grensgebied. Ook kan met de DKV Card worden afgerekend.

Tunnel

• Karawankentunnel

http://www.dars.si/
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Spanje
» Op de meeste Spaanse snelwegen geldt een tolheffing. Deze kan contant of met de DKV Card worden afgerekend (op sommige

snelwegen kan de DKV Card alleen voor lichte voertuigen worden gebruikt). Ook is contante betaling in Euro of afrekenen met 
een creditcard mogelijk.

» Nog een optie is de DKV Box SELECT, die ook voor Frankrijk en Portugal kan worden gebruikt.

» De DKV BOX SELECT wordt op alle Spaanse snelwegen geaccepteerd.

» Om te weten te komen welke snelwegen de DKV BOX SELECT en de DKV CARD accepteren, kijkt u op deze link: Toll Spain 
Map

Tunnels

• C16 Tunel de Cadi

• Tunel del Vallvidrera

• Tunels Artxanda

https://www.dkv-euroservice.com/gb/media/content/documents_1/benefits/toll_9/spain/streckennetz_es/maut_streckennetz_spanien_en.pdf
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Tsjechië
» Kilometerheffing op alle voertuigen boven 3.500 kg max. gewicht. 

» Tol wordt elektronisch geïnd.

» In het voertuig moet een OBU in prepay or postpay modus aanwezig zijn.

» Registraties voor een postpay OBU via DKV.

» Afhalen van een OBU bij een contact point (http://mytocz.eu/en/new-customer/contact-points/index.html) of een distributie punt 
(http://mytocz.eu/en/new-customer/distribution-points/index.html)

» De OBU, genaamd Premid Box, is verkrijgbaar via DKV of bij tankstations aan de grens. Mogelijkheid afrekenen met de DKV 
Card, contant of met creditcard.

www.premid.cz

Milieuzones in steden

» Vanaf 1 januari 2016 is de hele binnenstad van Praag een milieuzone. Vignetten zijn verkrijgbaar bij het gemeentelijk
verkeersbureau.  

» Vignetten kunnen niet met de DKV CARD worden afgerekend.

http://mytocz.eu/en/new-customer/contact-points/index.html
http://mytocz.eu/en/new-customer/distribution-points/index.html
http://www.premid.cz/
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Turkije

» Op de meeste Turkse snelwegen wordt tol geheven.

» Het betreft de districten rondom de steden Istanbul, Ankara, Adana, Izmir en Gaziatep.

» Bij het passeren van de grens gaat u naar een PTT-kantoor om uw voertuig te laten registreren.

http://www.kgm.gov.tr/Sayfalar/KGM/SiteEng/Root/Tolls.aspx

https://turkeytravelplanner.com/trans/Car/pay_toll.html

» Afrekenen via DKV is niet mogelijk.

Bruggen

• De brug over de Bosporus en de Fatih-Sultan-Mehmetbrug vormen de verbindingen met Europa en Azië. Alleen in Aziatische
richting wordt tol geheven.

• Afrekenen via DKV is niet mogelijk.

http://www.kgm.gov.tr/Sayfalar/KGM/SiteEng/Root/Tolls.aspx
https://turkeytravelplanner.com/trans/Car/pay_toll.html
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Zweden
» In Zweden moet voor alle voertuigen boven 3,5 ton tol worden betaald. 

» Afrekenen kan met een ‘Autopass’ tolbox of een tolvignet. 

» Beide opties kunnen geregeld worden via DKV en met de DKV Card worden afgerekend.

» Eurovignetten gelden voor weggebruik door voertuigen vanaf 12 ton. 

» De Autopass is een combi-box voor de landen Zwe, DK en NO. Hij wordt gebruikt voor gebruik van tunnels/bruggen/veerdiensten. 
Bij afrekenen met de Autopass geldt een korting.

Bruggen en tunnels

• Sontbrug / Øresundverbinding

• Motala

• Sundsvall 

www.epass24.com

Milieuzones in steden

• Stockholm en Göteborg; van elk voertuig dat de stadscentra tussen 6.30 u (Göteborg: 6 u.) en 18.30 u. verlaat of binnenkomt
wordt het kenteken gescand (alleen door de week). Stoppen is niet nodig en de rekening komt thuis.

http://www.epass24.com/
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Zwitserland

» Stoppen aan de grens verplicht. 

» Toltarieven afhankelijk van gewicht en emissiecategorie. DKV Cards worden niet geaccepteerd.

Tunnel

• Grand St Bernardtunnel

http://www.autobahnen.ch/index.php?lg=000&page=014

http://www.autobahnen.ch/index.php?lg=000&page=014


Dank u voor uw aandacht.


