Algemene voorwaarden van toepassing op het gebruik van de Liefkenshoektunnel dienst
1.

DEFINITIES

In het kader van dit Liefkenshoek Tunnel Addendum hebben de volgende woorden en uitdrukkingen de
hierna beschreven betekenis:
Liefkenshoek
Addendum
Liefkenshoek
Gegarandeerd
Betaalmiddel

Tunnel Algemene voorwaarden van toepassing op de Liefkenshoek Tunnel Toll
en waarnaar hierna verwezen wordt als “LHT Addendum”.
Tunnel De Business Partner aangeduid door Satellic als Gegarandeerd
Betaalmiddel voor de Liefkenshoek Tunnel Toll en waarnaar hierna
verwezen wordt als “LHT Gegarandeerd Betaalmiddel”. Een lijst van de
LHT Business Partners kan via http://www.satellic.be/nl-BE/partners
gevonden worden. Ter verduidelijking, de Gebruikers die een SEPA Direct
Debit Addendum voor LHT hebben ondertekend, worden als Satellic
Business Partners voor LHT beschouwd.
Liefkenshoek Tunnel Toll Toll verschuldigd door de Gebruiker in verband met zijn gebruik van de
Liefkenshoek Tunnel in Antwerpen, zoals beschreven in dit LHT
Addendum and waarnaar hierna verwezen als “LHT Toll”. Het betreft een
Bijkomende Dienst waarop de Brusselse Kilometerheffingsordonnantie,
de
Vlaamse
Kilometerheffingregelgeving
en
het
Waalse
Kilometerheffindecreet niet van toepassing is.
NV Tunnel Liefkenshoek
De concessionaris die de Liefkenshoek Tunnel in Antwerpen beheert.
SEPA Direct Debit
Het reglement van Satellic betreffende het gebruik van SEPA Direct Debit
Addendum for LHY
voor de betaling van LHT Toll. Na schriftelijk verzoek door de Gebruiker,
zal Satellic het SEPA Direct Debit Addendum bezorgen.
2.

TOEPASSINGSGEBIED VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

(a)

De Satellic Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de LHT Toll, tenzij dit LHT Addendum
hiervan uitdrukkelijk afwijkt of andere bepalingen voorziet. Ten aanzien van de Gebruikers die voor
de LHT Toll tot opt-in over gaan, zal dit LHT Addendum integraal deel uitmaken van hun
Gebruikersovereenkomst, zoals in Artikel 1 van de Satellic Algemene Voorwaarden gedefinieerd
werd. De Satellic Algemene Voorwaarden en dit LHT Addendum zijn – vanaf de datum van opt-in –
samen te lezen en wederzijds verhelderend. De Satellic Algemene Voorwaarden, andere dan deze
die uitdrukkelijk geamendeerd worden door dit LHT Addendum, blijven behouden en van kracht.
In geval van tegenstrijdigheid of onduidelijkheid tussen de bepalingen van de Satellic Algemene
Voorwaarden en dit LHT Addendum, hebben de bepalingen van het LHT Addendum voorrang.

(b)

De algemene voorwaarden van NV Tunnel Liefkenshoek, zoals gepubliceerd op haar website
http://www.liefkenshoektunnel.be en zoals van tijd tot tijd gewijzigd, zijn van toepassing.
In het geval van tegenstrijdigheid tussen de Satellic Algemene Voorwaarden en de algemene
voorwaarden van NV Tunnel Liefkenshoek, hebben de Satellic Algemene Voorwaarden voorrang.

3.

TOELATINGSVEREISTEN

(a)

De LHT Toll is beperkt tot Gebruikers die
(i)
een Gebruikersaccount hebben;
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(ii)
(iii)

in de Road User Portal een opt-in deden voor de Bijkomende Diensten;
Een LHT Gegarandeerd Betaaldmiddel hebben.

4.

FUNCTIE EN HOEDANIGHEID VAN SATELLIC MET BETREKKING TOT DE TOLLING IN DE
LIEFKENSHOEK TUNNEL

(a)

Nv Tunnel Liefkenshoek accepteerde de OBU uitgegeven door Sattellic voor de betaling van de LHT
Toll.
De Gebruikers aanvaarden dat NV Tunnel Liefkenshoek ondubbelzinnig beslist over het
toepasselijke tarief, na elektronische bepaling van de hoogte van het voertuig. Het tarief dat aldus
bepaald wordt, is de verantwoordelijkheid van NV Tunnel Liefkenshoek en kan niet betwist worden.
Satellic geeft geen enkele garantie met betrekking tot de beschikbaarheid van Liefkenshoek Tunnel.
De Gebruikers bevestigen dat NV Tunnel Liefkenshoek de discretionaire bevoegdheid heeft om de
Liefkenshoek Tunnel te sluiten.

(b)

(c)

5.

BETALING

(a)
(b)

De LHT Toll verschuldigd voor het gebruik van de Liefkenshoek Tunnel zal door Satellic gefactureerd
worden in overeenstemming met Artikel 8 van de Satellic Algemene Voorwaarden.
De LHT Toll is enkel betaalbaar via een LHT Business Partner.

6.

BEEINDIGING

(a)

Dit LHT Addendum kan beëindigd worden:
Door de Gebruiker
(i)
Via een opt out voor de LHT Toll dienst;
(ii)
In overeenstemming met Artikel 17.3 van de Satellic Algemene Voorwaarden;
(iii) Na beëindiging door de Gebruiker van zijn registratie bij de LHT Business Partner als
LHT Gegarandeerd Betaalmiddel.
Door NV Tunnel Liefkenshoek
(i)
In overeenstemming met de algemene voorwaarden van NV Tunnel Liefkenshoek
betreffende de beëindiging van het gebruik van de Liefkenshoek Tunnel.
Door Satellic
(i)
Met 1 maand schriftelijke opzeg;
(j)
In overeenstemming met Artikel 17.2 van de Satellic Algemene Voorwaarden.

(b)

Elke partij zal haar verplichtingen onder dit LHT Addendum blijven nakomen niettegenstaande een
ingebrekestelling of opzeg, tot het ogenblik van effectieve beëindiging. Daarenboven zal de
Gebruiker alle bedragen die aan Satellic voor de Bijkomende Diensten toekomen, betalen.

7.

DISCLAIMER

(a)

De Bijkomende Diensten worden op “AS IS” en “AS AVAILABLE” basis geleverd.
De Bijkomende Diensten wordt zonder enige garantie, noch uitdrukkelijk noch impliciet, verstrekt,
met inbegrip van, maar niet beperkt tot impliciete garanties van verhandelbaarheid of
geschiktheid voor een bijzonder doel, conformiteit of uitoverbaarheid.
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Satellic, alsook haar dochter- of verbonden vennootschappen, garanderen niet dat de Bijkomende
Diensten zonder onderbreking zullen functioneren of op enig bijzonder moment beschikbaar
zullen zijn.
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