2. Hoe installeert u uw Liber-t
badge op uw
voorruit?
Zorg dat het oppervlak van
de voorruit achter de achteruitkijkspiegel schoon is.

Lokaliseer de juiste plaats voor
de Liber-t badge en de houder.
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Neem voor meer inlichtingen contact op met:
Vanuit Frankrijk:

Gebruikersgids
Badge

Vanuit het buitenland:

Elektronisch tolsysteem

+ 33 1 72 36 51 03

10 s
€0.34 incl. BTW / min. in Frankrijk

Internationaalbeltarief

Sanef Direct
0 892 303 303
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0,34 €TTC/mn depuis la France

Plaats de houder en
druk hem 10 s aan.

Steek de Liber-t badge
in zijn houder.
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Elektronisch tolsysteem
10 s

Belangrijk
Uw Liber-t badge moet op de voorruit van uw voertuig geplaatst worden,
om goed gedetecteerd te kunnen worden.
10 s

10 s
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Maak het zelfklevende
beschermvel van de
houder los.

1. Met welke voertuigen kunt u
uw Liber-t badge
gebruiken?

3. Welke baanvakken kunt u
gebruiken met de
Liber-t badge?
U moet de met een oranje
aangegeven baanvakken
nemen. Deze baanvakken bevinden zich meestal aan de linkerzijde van het tolwegplatform.
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Verminder snelheid en houd 4 meter
afstand ten opzichte van de auto voor u.

2m

Het gebruik van de Liber-t badge in de speciale banen van
het elektronische tolsysteem is uitsluitend bestemd voor
personenauto’s van klasse 1 (personenvoertuigen) van minder dan 2 meter hoog.

4. Hoe maakt u uw passage
eenvoudiger?

Liber-t badge
Automatische
opening
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Let op
Wanneer u een ongebruikelijke last op het dak van uw voertuig heeft (bijv:
een fiets), dient u een baanvak met tolbediende te nemen.

Let op
In geval van uitzonderlijk gebruik van de badge met een voertuig van
klasse 2 (bijv.: personenauto + caravan of aanhanger) of met een voertuig
van klasse 5 (motor):

Indien u bij aankomst op het tolwegplatform uw baanvak niet herkent of in
geval van een probleem:

• bij de toegang tot het wegennet moet u bij uitzondering een ticket
nemen.

• bij de toegang tot het wegennet moet u bij uitzondering een ticket
nemen.

• bij het verlaten van het wegennet geeft u uw ticket en uw Liber-t badge
aan de tolbediende die uw passage handmatig zal verwerken.

• bij het verlaten van het wegennet geeft u uw ticket en uw Liber-t badge
aan de tolbediende die uw passage handmatig zal verwerken.

Uw traject wordt vervolgens normaal op uw rekening vermeld.

Uw traject wordt vervolgens normaal op uw rekening vermeld.

Antenne
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Zo gauw uw badge herkend is,
gaat het licht op groen en opent
de slagboom.

