
 

 

 

 

 

 

 

 

     Prijs per Travelcard   

       1 t/m 3              €                                          7,75 

                  4 t/m 5             €                                         6,50 

                 6 t/m 25             €                                         4,75 

                 26 t/m 50             €                                          3,35  

                51 of meer                                       Op aanvraag 

  

  

  

  

  

 
 

 

  

 
            Internationaal tanken 

  

 Tanken in de Benelux (online upgrade van de  tankpas, incl. BTW factuur).  Toeslag op de staffel per pas.                                              kosteloos 

 Tanken in Europa (één pas, één PIN-code). Toeslag op de staffel per pas.   € 0,60 

             Bij gebruik van DKV brengt DKV een service fee in rekening. Bekijk voor de tarieven travelcard.nl/voorwaarden  

  

 Carwash  

 Conform de op locatie aangegeven tarieven    

 Service fee per transactie  € 0,25 

  

 Stroom laden  

 Laden op het publieke (snel) laadnetwerk in Europa en verrekening kosten thuisladen.  

 Toeslag op de staffel per pas  € 2,50 

            Service fee per kWh              €                                        0,01 

  

 Besparen op brandstofkosten  

 Fuelcostsaving (besparingsprogramma voor fleetmanager en berijder d.m.v. sturing op rij-en tankgedrag)  € 3,00 

 Plus module (on-line sturen op type pompstations en/of brandstofmerk) in combinatie met Fuelcostsaving   kosteloos 

 Plus module (on-line sturen op type pompstations en/of brandstofmerk)  € 1,00 

  

 CO2 compensatie  

 Prijs per getankte liter LPG  € 0,012 

 Prijs per getankte kilogram CNG  € 0,016 

 Prijs per getankte liter benzine  € 0,017 

 Prijs per getankte liter diesel  € 0,019 

  

 Parkeren  

 Straat parkeren via Yellowbrick. Parkeren bij Q-park, P1 en P+R terreinen.  

 Parkeerbelasting / tarieven conform het geldende lokale  tarief.  

 Service fee per transactie  € 0,25 

  

 Openbaar vervoer via Tranzer  

 Ticketprijzen conform het geldende tarief van gekozen aanbieder  

            Service fee per transactie  € 0,62 

  

 Klein onderhoud  

 Fit-to-Go (bij Kwik-Fit vervangen van defecte lampen (behalve xenon & led), bijvullen motorolie,    

 bijvullen ruitensproeiervloeistof, accucontrole en reparatie lekke band. Inclusief materiaal en arbeidsloon)   € 1,95 

TARIEVEN  
geldend vanaf 1 januari 2020 
 

1/2 



 

   

   

 Pechhulp   

 Pechhulp in Nederland, inclusief vervangend vervoer   € 6,00 

 Pechhulp in Europa, inclusief vervangend vervoer   € 7,00 

 Pechhulp in Nederland, exclusief vervangend vervoer  € 4,00 

 Pechhulp in Europa, exclusief vervangend vervoer  € 4,50 

  

 Gift card  

 Tarief éénmalig per pas tot en met 100 passen  € 5,00 

 Tarief éénmalig per pas meer dan 100 passen   op aanvraag 

  Geldigheid 1 jaar   

  

 Brandstofdeclaraties  

 Declareren mogelijk in dekkingsgebied gelijk aan tankpas  

 Uitsluitend mogelijk via internet   kosteloos 

  

 Tankpas in uw huisstijl  

 Meeprinten logo in zelfde kleur als tekst  

 Eénmalige kosten  € 75,00 

 Co-branding (full-color bedrijfslogo op de voorzijde van de pas, mogelijk vanaf 250 actieve passen)                                         op aanvraag 

  Pas en pasverzending in huisstijl klant (mogelijk vanaf 750 actieve passen)                             op aanvraag 

  

 Overige kosten  

 Vervanging bestaande tankpas of laad-sleutelhanger (prijs per aanvraag)  € 15,00 

            Opnieuw toezenden PIN-code                                            kosteloos 

 Handling merkgebonden passen inclusief facturatie transacties   Op aanvraag 

 Online inzage in transactiegegevens   kosteloos 

            Toegang tot online beheer omgeving Travelcard                                             kosteloos 

 Rechtstreekse verzending aan berijder (pas + PIN-code)   kosteloos 

 2-wekelijkse factuur in plaats van wekelijks  € 0,10 

 Maandelijkse factuur in plaats van wekelijks  € 0,30 

 Incassokosten bij achterstallige betaling per factuur  € 50,00 

 Opvragen kopie factuur buiten de self service portal  € 10,00 

 Handmatige betaling factuur in plaats van zakelijke SEPA incasso*  € 1,00 

 *Handmatige betaling en zakelijke SEPA incasso zijn de enige betaalmogelijkheden  

   

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW per pas per maand, tenzij anders aangegeven. 2/2 


