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Aanbieding DKV – Exclusief voor Busvervoer Nederland leden 

 
 
 
 
 
 

DKV your strong partner on the road, you drive we care!  
 

 
Geacht KNV lid,  
 

Omdat klanten van tour ingcarbedrijven hoge eisen aan u stellen, stelt u hoge eisen aan uw netwerk van 
tankstations, aan uw afhandeling van tolbetalingen en aan professionele ondersteuning bij problemen onderweg.  

 
DKV biedt u ruim 100.000 acceptatiepunten in 42 landen verspreid over geheel Europa waar u met  uw DKV card 

kunt afrekenen. Tevens is DKV Europees marktleider op het gebied van tolafrekeningen en is sterk in refund 
services. 

 
Exclusief voor KNV Bus leden heeft DKV een conditiepakket samengesteld voor tolproducten. Tevens kunnen wij u 

zeer interessante condities bieden voor brandstof en r efund services (buitenlandse btw- en accijnsterugvordering). 
 

 
Met vr iendelijke groet,  

 
Uw DKV team  

 
+31 252 345 645  

 
DKV Euro Service Benelux B.V.  
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Uw aanbod DKV Euro Service 

Tol 
DKV biedt een perfecte service om de uiteenlopende Europese tolheffingen af te rekenen. Hieronder treft u onze 
aanbieding voor de voor u relevante tolsystemen. 
Meer informatie over onderstaande tolsystemen treft u in de bijlage: ‘Extra informatie’.  

 
Sy steem                                           Kosten  

 
DKV BOX EUROPE  Service fee tol AT      1,00%  

    Service fee tol FR      1,00% 
    Service fee tol ES/PT     2,50% 

    Service fee tol IT      5,00% 
    Service fee tunnels/bruggen BE/FR/DE   4,50% 

     
Systeembijdrage voor de landen FR en IT   0,00%  

Systeembijdrage overige landen    1,50%  
Maandelijkse boxhuur      €3,50  

 
DKV BOX (>3,5 ton)  Service fee Frankr ijk     1,00%  

ES, PT, FR   Service fee Spanje/ Portugal    2,50% 
    Systeembijdrage      0,00% 

    Maandelijkse boxhuur      €0,90 
    Service fee tunnels      2,50% 

  
    Voor tunnels geldt geen systeembijdrage 
 
*Service-fee wordt bepaald op grond van de tolomzet incl. korting, dus na aftrek van de korting van de 
wegexploitanten.  
 
Telepass    Service fee      5,00%  

IT    Maandelijkse boxhuur      €1,03   
 

ViaCard    Service fee      5,00%  
IT    Jaar lijkse kosten eerste kaart    15,49 

    Jaar lijkse kosten bijkomende kaart    €3,10  
 

Abonnementskaart  Service fee      4,50%  
Fréjus- Mont Blanc tunnels  Jaar lijkse kaartkosten     €10,00  

IT   

 
Go-Box/REETS box (>3,5 ton) Service fee       1,00%  

AT 
 

AutoPASS OBU/REETS-box  Service fee      4,50%  
NO    (tol / bruggen)    

SE, DK    (bruggen Oeresund/Storebaelt)   
 

Via Box  (> 3,5 ton)  Service fee      2,50%  
PL     

 
Premid BOX (>3,5 ton)  Service fee      2,50%  

CZ     
 

DARS GO   Service fee      4,50%  
SI     

 
 
Vanuit de tol operator kunnen er aanvullende kosten worden doorbelast. Bijvoorbeeld borg-, verzend- of activatiekosten of 
kosten bij blokkering of verlies. Voor meer informatie hierover neemt u alstublieft contact met ons op.    

 
Overige landen op aanvraag. Meer informatie via onze website.  

http://www.dkv-euroservice.com/
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Fuel  
 
Met de DKV kaart kunt u terecht bij meer dan 53.000 tankstations in 42 landen voor het afrekenen van uw 
brandstof.  

Wij bieden u hierbij zeer goede condities, waarmee u substantiële kostenbespar ingen kunt realiseren.  
In Neder land en België kunt u als KNV Bus lid profiteren van de volgende kortingen:  

 

 
»  Uw voordeel op diesel in Nederland 
 
Als klant bij DKV kunt u gebruik maken van meer dan 2.200 stations binnen Neder land. Voor een volledig 

overzicht van ons netwerk verwijzen we u graag naar onze website. 

 
Daarnaast profiteert u van de volgende kortingen:  
 
Korting per 100 ltr / € netto   Aantal stations  K l ik voor een overzicht 
 
10,00      103 
 

8,50      790     
 
 

Voor het afrekenen van dieseltankingen in Neder land brengen wij u de volgende service fee in rekening:  

» Service fee:    0,20% 

 
 

 

» Uw voordeel op diesel in België  
 
Als klant bij DKV kunt u gebruik maken van meer dan 1.500 stations binnen België. Voor een volledig overzicht 

van ons netwerk verwijzen we u graag naar onze website. 
 

Daarnaast profiteert u van de volgende kortingen:  
 
Korting per 100 ltr / € netto  S tations    K l ik voor een overzicht 
 
12,00     454 
 
13,00     4 
 
7,25     566 
 

 
Voor het afrekenen van dieseltankingen in België brengen wij u de volgende service fee in rekening:  

» Service fee:    0,40% 
 

 
In de Benelux gelden de officiële lijstprijzen, kortingen zijn van toepassing op de lijstpr ijs, meer uitleg hierover treft 
u in de bijlagen. 
 

 
Voor de over ige landen adviseren wij u graag op maat verder over de mogelijkheden voor uw bedrijf. 

 

 
 
 
 
 
 

https://www.dkv-euroservice.com/nl/diensten/tankkaart/tanken/tankstations-per-land/
https://www.dkv-euroservice.com/nl/diensten/tankkaart/tanken/tankstations-per-land/
https://tinyurl.com/y3y5ebsr
https://tinyurl.com/y6eekg9a
https://tinyurl.com/y5q4axp3
http://tinyurl.com/yaenwmqx
https://tinyurl.com/yx8t22ww
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eMobility en de DKV CARD + CHARGE 
Volledig elektr isch en plug-in hybr ide voertuigen spelen een steeds belangr ijkere rol.  De ontwikkeling van 

de DKV CARD + CHARGE kon daarom ook niet op zich laten wachten. 
 

De DKV CARD + CHARGE biedt niet alleen toegang tot het volledige product- en dienstenportfolio van Europa’s 
meest uitgebreide tank- en service kaart, u profiteert ook van een extra pluspunt: uw voertuig opladen. 

 
Naast de gebruikelijke cash-free service onderweg heeft u met de DKV CARD + CHARGE de mogelijkheid   

uw voertuig op te laden bij meer dan 27.000 openbare oplaadpunten.  
 

De DKV APP + CHARGE toont u een actueel overzicht van oplaadpunten op dagelijkse basis. Alle transacties  
vindt u onafhankelijk van de CPO (Charge Point Operator) in uw overzichtelijke  DKV-factuur. 

 
Houdt u de ontwikkelingen in de gaten of neem contact op met sales@dkv-euroservice.com voor meer informatie.  

 
Bt w-restitutie 
 
DKV Refund Net Invoice 
 

Deze service houdt kort gezegd in, dat u de btw welke u op een DKV-factuur moet betalen direct in dezelfde 
factuur van ons gecrediteerd kr ijgt. U voorkomt hiermee het lange wachten op het terug te vorderen bedrag en 

zorgt voor meer liquiditeit binnen uw bedrijf. 
 

Eventuele btw op niet-DKV facturen crediteren wij ook, zodra het minimumbedrag van € 400,- per kwartaal is 
bereikt. 

         Kosten   

Service fee        6,00%  
Administratiekosten per claim      € 7,50  

 
DKV Refund Normal 
 

U kunt ook de btw terug laten vorderen middels het ‘DKV Refund Normal‘ programma. 
Hierbij dient u al uw rekeningen bij ons in, waarna wij de administratieve afhandeling van u overnemen. 

         Kosten       
Service fee        4,00%   
Met een minimum bedrag van      €125,-   

Met een maximum bedrag van      €250,-   
 

De kosten van uw btw-terugvordering bedragen nooit meer dan €250,- per ingediende claim, ongeacht de hoogte 
hiervan. 
 
Vo ordelen van btw terugvordering via DKV en REMOBIS: 
 

1. Automatische verwerking van uw DKV facturen 
2. Niet-DKV facturen worden ook door REMOBIS verwerkt  
3. Uitbetaling middels een DKV creditnota 
4. De btw wordt ingediend en verwerkt door experts die de betreffende talen spreken 
5. Toegang tot uw btw claims via DKV eReporting   

 
DKV Refund services zijn voor passagiersvervoer beschikbaar in de volgende landen: 
Frankr ijk, Finland, Hongarije, Italië, Luxemburg, Portugal, Tsjechië, Verenigd Koninkr ijk, Zweden. 

 
Excise Duty – Dieselaccijnsterugvordering  
 

Óók voor tour ingcars is het mogelijk de dieselaccijns terug te vorderen.  

In de volgende landen kunnen wij de betaalde accijnzen op diesel terugvorderen: België, Frankr ijk, Slovenië, Spanje 

en Hongarije. Voor meer informatie verwijzen we u naar pagina 12 van het bestand ‘Extra informatie’.  

 
         Kosten       
Service fee        7,00%   

mailto:sales@dkv-euroservice.com

