
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
FACTURATIEGIDS 

Als ik de tol post-paid met behulp van een 
tankkaart, een Business Partner  

of per domiciliëring betaal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum: November 2018 - status: finaal - Opgesteld door: Marcom 
Goedgekeurd door: CFS  

Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met de Customer Support van Satellic op  
 

00800/72 83 55 42 
(Vanuit België en in de buurlanden) 

of +32 2 416 0 416. 
(niet gratis) 

 
Oproepen vanaf een mobiel netwerk kunnen aangerekend worden volgens de 

algemene voorwaarden van uw mobiele operator. 
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1. Inleiding 
Algemeen 
Alle vrachtwagens met een Maximum Toegelaten Massa (MTM) van meer dan 3.5 ton 
evenals alle opleggertrekkende voertuigen van categorie N1 met carrosseriecode BC 
(ongeacht hun gewicht) moeten in België een kilometerheffing betalen. Deze maatregel 
geldt voor alle openbare wegen: snelwegen, Gewestwegen en lokale wegen. Satellic is 
een joint venture tussen T-Systems (76 %) en Strabag (24 %). Satellic is verantwoordelijk 
voor het ontwerp en de bouw, de financiering en het onderhoud, alsook de exploitatie 
van het kilometerheffingssysteem in naam van Viapass (http://www.viapass.be). 
Viapass is de intergewestelijke entiteit die de tolheffingsdiensten vertegenwoordigt: het 
Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Satellic int 
tol in naam van de drie Gewesten in België, onder toezicht van Viapass. Meer informatie 
vindt u op www.satellic.be. 
 

Wie moet betalen? 
Alle vrachtwagens met een Maximum Toegelaten Massa (MTM) van meer dan 3.5 ton 
evenals alle opleggertrekkende voertuigen van categorie N1 met carrosseriecode BC 
(ongeacht hun gewicht) moeten in België een kilometerheffing betalen. Bij de registratie 
moet het maximaal toegelaten totaalgewicht worden aangegeven, de Maximale 
Toegelaten Massa van de slepen (MTMs). Dat is de basis waarop de tolheffing wordt 
berekend. 
 

Hoe wordt de tol berekend? 
Alle weggebruikers die niet zijn vrijgesteld van de tolheffing, zijn verplicht een On Board 
Unit (OBU) te installeren. Met behulp van GNSS-satelliettechnologie en mobiele data 
registreert de OBU de afstanden die een vrachtwagen op Belgische openbare wegen 
aflegt. Het aantal aangerekende kilometers wordt met behulp van mobiele draadloze 
technologie naar het gegevenscentrum verzonden, waarna een afrekening/factuur 
wordt gegenereerd. De betaling van de tol is gebaseerd op gegarandeerde 
betaalmiddelen (GPM); de betaling aan Satellic is bijgevolg altijd gegarandeerd. 
 
Het verschuldigde bedrag is afhankelijk van een aantal factoren: 

• het aantal afgelegde kilometers, 

• het type weg: snelwegen, Gewestwegen en lokale wegen, 

• de Maximale Toegelaten Massa van de slepen (MTMs), 

• de EURO-emissieklasse van het voertuig. 
 

Wijzigingen in de tariefmodellen van de overheid of het wegennet? 
De gegevens in de On Board Unit worden bijgewerkt met behulp van gsm-technologie. 
Tolwegen en -tarieven worden maximaal tweemaal per jaar bijgewerkt door middel van 
Over-the-Air (OTA) updates. Dit betekent dat de OBU's in de loop van de volgende jaren 
niet alleen enkele automatische software-updates zullen ontvangen, maar ook 
wijzigingen in tolparameters indien de Gewesten hiertoe zouden beslissen. 
 
 
 

 

http://www.viapass.be/
http://www.satellic.be/
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2. Facturatieperiode en betaling 
 

Uw facturatiedocumenten worden twee keer per maand gegenereerd: de eerste set van 
facturatiedocumenten komt overeen met de periode van de 1e tot de 15e van de maand 
en de tweede set komt overeen met de periode van de 16e tot de laatste dag van de 
maand.  
Alle ritten die in deze twee perioden in ons centrale systeem zijn verwerkt, worden 
meegenomen. 
 
Elke set documenten wordt binnen de volgende 10 werkdagen gegenereerd na de 
einddatum van de facturatieperiode. Wanneer de set van documenten beschikbaar is, 
ontvangt u een e-mail met een link naar de Road user Portal (http://rup.satellic.be/), 
waar u de documenten kunt downloaden. 
 
De facturen die u twee keer per maand ontvangt, zijn al betaald: u hebt een post-paid 
betaalplan, wat betekent dat uw betaling al geregeld is door de uitgever van uw 
tankkaart, uw Business Partner of per domiciliëring. 
 
Raadpleeg de Betalingsgids: volledige uitleg voor meer informatie over de verschillende 
betaalmethoden. 

3. Facturatiegegevens 
In 2016 introduceerde Satellic de vlootfactuur/afrekening vloot. Meer informatie 
hieronder: 
 

Waarom introduceren we de “vlootfactuur/afrekening vloot”? 
Het belangrijkste doel is aan de vlooteigenaren een handiger facturatiesysteem te 
bieden gebaseerd op bedrijfsniveau (account niveau) in plaats van op voertuigniveau. 
De grote voordelen van een facturatiesysteem gebaseerd op bedrijfsniveau (account 
niveau) zijn de volgende: het vermindert het aantal facturatiedocumenten dat u voor 
uw vloot ontvangt en het vereenvoudigt de administratieve procedures voor de 
teruggave van de BTW. 
 

Wat is de vlootfactuur/afrekening vloot? 
De vlootfactuur (Wallonië)/afrekening vloot (Brussel/Vlaanderen) is een officieel 
document dat door de Belgische fiscus aanvaard wordt en dat, per Gewest en per 
betaalmiddel, het totale bedrag weergeeft dat voor uw wagenpark verschuldigd is. 
Dit document is het enige officiële document dat u aan uw boekhouder dient te geven 
om de BTW te recupereren. Dit document is gratis en u ontvangt het automatisch. 
Als bijlage aan elke vlootfactuur/afrekening vloot, zal u een appendix met de details per 
voertuig-OBU combinatie vinden, inclusief het gedetailleerde ritoverzicht per Gewest. 
 
 
 
 
 

https://rup.satellic.be/
https://www.satellic.be/nl/media/1064
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Opgelet: alleen klanten, die de tol betalen met een post-paid betaalmiddel, via een tankkaart, een 
Business Partner of een domiciliëring, zullen de vlootfactuur/afrekening vloot ontvangen. 
 
Als u de tol betaalt via een prepaid betaalwijze, of post-paid via kredietkaart, gelieve onze 
“Facturatiegids - Als ik de tol prepaid, of post-paid met kredietkaart, betaal”. 
 
Tip! Als u toch een vlootfactuur/afrekening vloot wil ontvangen - maar u betaalt momenteel de tol 
via een prepaid betaalwijze, of post-paid via kredietkaart - dan raden we u aan om te veranderen 
naar één van de volgende post-paid betaalmiddelen: ofwel tankkaart, Business partner of 
domiciliëring. Meer informatie vindt u in onze FAQ “Hoe kan ik van betaalmiddel veranderen?” 

 

 

Hoeveel vlootfacturen/afrekeningen vloot krijgt u? 
Aangezien de vlootfactuur/afrekening vloot per Gewest en per betaalmiddel het totale 
bedrag weergeeft dat voor uw wagenpark verschuldigd is, krijgt u een vlootfactuur en 2 
afrekeningen vloot (één per Gewest per betaalmiddel. Zie voorbeelden hieronder: 
 
Voorbeeld 1: 
 
U betaalt de tol post-paid met 
tankkaarten die worden uitgegeven door 
twee verschillende tankkaart 
instellingen. In dat geval ontvangt u op 
hetzelfde moment: 
 
A) 1 vlootfactuur (voor Wallonië ) en 2 
afrekeningen vloot (één voor Vlaanderen 
en één voor Brussel) voor de tol van de 
OBU's, die met tankkaarten van 
instelling 1 werden betaald. 
B) 1 vlootfactuur (voor Wallonië ) en 2 
afrekeningen vloot (één voor Vlaanderen 
en één voor Brussel) voor de tol van de 
OBU's, die met tankkaarten van 
instelling 2 werden betaald. 
 
In totaal ontvangt u in dit voorbeeld 6 
vlootfacturen/afrekeningen vloot per 
facturatieperiode. 

Voorbeeld 2: 
 
U betaalt de tol post-paid, deels met 
tankkaart, en deels via een business 
partner. In dat geval ontvangt u op 
hetzelfde moment: 
 
 
A) 1 vlootfactuur (voor Wallonië ) en 2 
afrekeningen vloot (één voor Vlaanderen 
en één voor Brussel) voor de tol van de 
OBU’s, die met de tankkaart werden 
betaald 
B) 1 vlootfactuur (voor Wallonië ) en 2 
afrekeningen vloot (één voor Vlaanderen 
en één voor Brussel) voor de tol van de 
OBU’s, die via een business partner 
werden betaald. 
 
In totaal ontvangt u in dit voorbeeld 6 
vlootfacturen/afrekeningen vloot per 
facturatieperiode. 

 
Als bijlage aan elke vlootfactuur/afrekening vloot, ontvangt u een bijlage met de details 
per voertuig-OBU-betaalmiddel combinatie, inclusief het gedetailleerde ritoverzicht per 
voertuig voor deze Gewest. 
 
 

https://www.satellic.be/nl/media/1070
https://www.satellic.be/nl/media/1067
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Taal van facturatiedocumenten 

Vanwege de taalwetgeving in België ontvangt u van elk Gewest één afzonderlijke 
vlootfactuur/afrekening vloot in de taal of de talen van dat Gewest. Dat betekent dat u 
van het Vlaams Gewest een Nederlandstalige afrekening vloot (en de bijhorende 
bijlagen) ontvangt, van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een Nederlandstalige en een 
Franstalige afrekening vloot (en de bijhorende bijlagen), en van Sofico een Franstalige 
vlootfactuur (en de bijhorende bijlage) voor het Waals Gewest.  
In de bijlage aan elke vlootfactuur/afrekening vloot vindt u per voertuig het detailblad 
per Gewest (in de officiële taal (of talen) van deze Gewest). 
Het overzicht wagenpark (Gezamenlijke Betalingsopdracht) is beschikbaar in het Engels, 
Nederlands, Frans en Duits. Het detailblad (of gedetailleerde routebeschrijving) per 
voertuig is echter alleen in het Engels beschikbaar. 
 

 
 

Klantgegevens 
 

De facturatiedocumenten zijn gebaseerd op de combinatie van “voertuiggegevens-
OBU-betaalmethode-Gewest”. Wanneer u bijgevolg in de loop van een 
facturatieperiode uw emissieklasse of betaalmethode wijzigt, zult u verschillende sets 
van facturatiedocumenten ontvangen voor deze facturatieperiode. 
 

Opgelet! Alleen klanten, die de tol betalen met een post-paid betaalmiddel, via een 
tankkaart, een Business Partner of een domiciliëring, ontvangen de 
vlootfactuur/afrekening vloot.  

 
Het is ook belangrijk dat u begrijpt dat u als klant verantwoordelijk bent voor de 
volledigheid van uw klantgegevens. De terugvordering van belastingen in België is 
bovendien alleen mogelijk indien u een volledige account heeft (alleen volledige 
accounts ontvangen de vlootfacturen of de afrekeningen vloot van de verschillende 
Gewesten). 
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Meer informatie over hoe u kunt overschakelen van een fast-track account naar een 
volledige account vindt u in onze Road User Portal Gebruikershandleiding “Uw fast-track 
account naar een volledige account upgraden of samenvoegen met een bestaand 
account”. 
 
Weggebruikers uit andere landen dienen bij hun boekhouder na te vragen of zij 
belastingen, wegenbelasting en btw kunnen terugvorderen. De terugvordering van 
belastingen is afhankelijk van de desbetreffende wetgeving in hun land. 
Onthoud tot slot ook dat, wanneer u uw klantengegevens wijzigt, deze wijzigingen pas 
zichtbaar zullen zijn op de volgende reeks facturatiedocumenten, omdat de reeds 
gegenereerde facturatiedocumenten niet opnieuw kunnen worden gegenereerd. 
  

https://www.satellic.be/nl/media/989
https://www.satellic.be/nl/media/989
https://www.satellic.be/nl/media/989
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4. Types facturatiedocumenten  
 

De vlootfacturen/afrekeningen vloot (één per Gewest et per betaalmiddel) zijn de 
voornaamste facturatiedocumenten die Satellic in naam van deze drie Gewesten 
verstrekt.  
 
Klanten die meer informatie over de afgelegde routes wensen, kunnen in de bijlage aan 
de vlootfactuur/afrekening vloot het detailblad (gedetailleerde routebeschrijving) per 
Gewest vinden (in de officiële taal (of talen) van dit Gewest).  
 
Om onmiddellijk de volledige rit van een bepaalde vrachtwagen doorheen België te 
kunnen zien, raden wij u aan om onze gratis trajectvisualisatie service te activeren op 
de RUP. Hiermee kan u eenvoudig zien waar uw vrachtwagen reed gedurende een 
bepaalde periode. U kunt ook het detaildblad per voertuig bekijken (in het Engels), als 
u deze optie heeft ingeschakeld in uw account gegevens op de RUP.  
Voor meer informatie, lees onze Road User Portal Gebruikershandleiding 
“Trajectvisualisatiedienst activeren”. 
 
U kunt ook het overzicht wagenpark ontvangen, als u voor de betreffende optie op de 
Road User Portal heeft gekozen. Het overzicht wagenpark geeft een overzicht van het 
totaalbedrag voor elk voertuig van de vloot, met inbegrip van de voertuigen waarvoor 
u de tol via een prepaid betaalwijze, of via post-paid met kredietkaart betaalt. Het is 
geen officeel document. 
 

  

https://www.satellic.be/nl/media/1010
https://www.satellic.be/nl/media/1010
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Afrekening vloot van het Vlaamse Gewest en bijhorende bijlagen 
 

De afrekening vloot van het Vlaamse Gewest, die voor elk betaalmiddel wordt 
gegenereerd, bevat alle routes die tijdens de facturatieperiode in ons centraal systeem 
zijn verwerkt. Het kan gebeuren dat wij uw routes laattijdig in ons systeem ontvangen 
vanwege een slechte verbinding van uw OBU met het gsm-netwerk. Als een route na de 
laatste facturatieperiode wordt ontvangen, zal die route aan de volgende afrekening 
worden toegevoegd. 
De afrekening vloot van het Vlaamse Gewest is alleen beschikbaar in het Nederlands, 
omdat dit de enige officiële taal van dit Gewest is. 
Zoals u op het document kunt zien, is de datum van creatie gelijk aan de vervaldag (de 
datum waarop het bedrag betaald moet zijn). Dat komt omdat uw factuur reeds betaald 
is: de betaling van de tol is reeds geregeld door de uitgever van uw kredietkaart.  
 
Op sommige wegen in het Vlaamse Gewest wordt geen tol geheven. U kunt al die wegen 
bekijken op de website van Viapass (http://www.viapass.be). De kilometers die u op 
dergelijke wegen aflegt, zijn inbegrepen in het dagelijks gebruik dat op de factuur van 
het Vlaamse Gewest is vermeld, maar worden niet in rekening gebracht. Indien u meer 
informatie wenst over wegen met en zonder kilometerheffing die op uw factuur zijn 
vermeld, raadpleegt u het detailblad (gedetailleerde routebeschrijving) per Gewest op 
het Road User Portal. 
 
Het totaal verschuldigde bedrag is onderverdeeld in een infrastructuurkost en een 
externe kost. De infrastructuurkost kan worden gebruikt om het wegennet te 
onderhouden en te verbeteren. De externe kosten kunnen daarentegen worden 
gebruikt om bijvoorbeeld geluidsschermen langs snelwegen te plaatsen.  

http://www.viapass.be/
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• Bijlage aan de afrekening vloot van Vlaanderen  
In de bijlage aan de afrekening vloot (1 bijlage per voertuig) vindt u de details per 
voertuig-OBU combinatie (1), met inbegrip van het detailblad per Gewest (2). 
 
(1) 
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(2) 
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Afrekening vloot van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de bijhorende 

bijlagen 
 

De afrekening vloot van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, die voor elk betaalmiddel 
wordt gegenereerd, bevat alle routes die tijdens de facturatieperiode in ons centraal 
systeem zijn verwerkt. Het kan gebeuren dat wij uw routes laattijdig in ons systeem 
ontvangen vanwege een slechte verbinding van uw OBU met het gsm-netwerk. Als een 
route na de laatste facturatieperiode wordt ontvangen, zal die route aan de volgende 
afrekening worden toegevoegd. 
De afrekening vloot van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is alleen beschikbaar in het 
Nederlands en het Frans, omdat dit de enige officiële talen van dit Gewest zijn. 
Zoals u op het document kunt zien, is de datum van creatie gelijk aan de vervaldag (de 
datum waarop het bedrag betaald moet zijn). Dat komt omdat uw factuur al is betaald: 
de betaling van de tol is al geregeld door de uitgever van uw kredietkaart. 
 
In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geldt de tolheffing voor alle wegen. Indien u meer 
informatie wenst over de routes die op uw afrekening vloot zijn vermeld, raadpleegt u 
het detailblad per Gewest (de gedetailleerde routebeschrijving). 
 
Het totaal verschuldigde bedrag is onderverdeeld in een infrastructuurkost en een 
externe kost. De infrastructuurkost kan worden gebruikt om het wegennet te 
onderhouden en te verbeteren. De externe kosten kunnen daarentegen worden 
gebruikt om bijvoorbeeld geluidsschermen langs snelwegen te plaatsen.  
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• Bijlage bij de afrekening vloot van Brussel 
In de bijlage bij de afrekening vloot (1 bijlage per voertuig) vindt u de details per 
voertuig-OBU combinatie (1), met inbegrip van het detailblad per Gewest (2). 
 
(1)  
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(2) 
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Vlootfactuur van Sofico en bijhorende bijlagen 
 

De vlootfactuur van Sofico (voor het Waalse Gewest), die voor elk betaalmiddel wordt 
gegenereerd, bevat alle routes op Sofico-wegen die tijdens de facturatieperiode in ons 
centraal systeem zijn verwerkt. Het kan gebeuren dat wij uw routes laattijdig in ons 
systeem ontvangen vanwege een slechte verbinding van uw OBU met het gsm-netwerk. 
Als een route na de laatste facturatieperiode wordt ontvangen, zal die route aan de 
volgende factuur worden toegevoegd. 
De vlootfactuur van Sofico is alleen beschikbaar in het Frans, omdat dit de enige officiële 
taal van dit Gewest is. 
Zoals u op het document kunt zien, is de datum van creatie gelijk aan de vervaldag (de 
datum waarop het bedrag betaald moet zijn). Dat komt omdat uw factuur al is betaald: 
de betaling van de tol is al geregeld door de uitgever van uw kredietkaart. 
 
De factuur heeft alleen betrekking op de routes die u hebt afgelegd op Sofico-wegen. U 
kunt al die wegen bekijken op de website van Viapass (www.viapass.be). De kilometers 
die in het Waalse Gewest afgelegd zijn op andere wegen dan die van Sofico, zijn niet 
inbegrepen in het dagelijks gebruik dat op de factuur is vermeld en worden niet in 
rekening gebracht. Indien u meer informatie wenst over alle routes die in het Waalse 
Gewest zijn gereden, raadpleegt u de gedetailleerde routebeschrijving per voertuig op 
het Road User Portal. 
Aangezien Sofico een aan BTW onderworpen overheidsentiteit is, wordt op de 
verschuldigde heffingen BTW aangerekend. Vraag bij uw boekhouder na hoe u deze 
BTW kunt terugvorderen. 
Omdat Sofico een aan BTW onderworpen overheidsentiteit is, is het totaal 
aangerekende bedrag niet onderverdeeld in een infrastructuurkost en een externe kost. 
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• Bijlage aan de vlootfactuur van SOFICO (Wallonië) 
In de bijlage aan de afrekening vloot (1 bijlage per voertuig) vindt u de details per 
voertuig-OBU combinatie (1), met inbegrip van het detailblad per Gewest (2). 
 
(1) 
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(2) 
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Detailblad (onderdelenblad, of gedetailleerde routebeschrijving) per voertuig 

(voor de drie Gewesten, optioneel) en per Gewest (verplicht) 
 

• Het detailblad per voertuig, dat alleen in het Engels beschikbaar is, bevat een 
overzicht van alle routes die een bepaald voertuig in de 3 belgische Gewesten 
tijdens de facturatieperiode heeft gereden en die door ons systeem zijn 
verwerkt. De gebruiksdatum (Date of Usage) is de dag waarop u de route hebt 
gereden. De verwerkingsdatum (Date of Processing) is de dag waarop uw routes 
in ons systeem zijn verwerkt. Als u het detailblad per voertuig wilt ontvangen, 
moet u voor deze optie op het Road User Portal kiezen onder ‘Mijn Account’ – 
‘Beheer Account’ – ‘Gedetailleerd ritoverzicht verstrekken/CSV aanmaken’. 
 
Soms worden routes met enige vertraging naar ons centraal systeem verzonden 
vanwege een slechte verbinding van uw OBU met het gsm-netwerk. In dat geval 
worden die routes aan uw volgende factuur toegevoegd. U herkent die routes 
aan hun gebruiksdatum, die voor de verwerkingsdatum valt.  

 
Het detailblad bevat de wegen met en zonder kilometerheffing. De namen van 
de wegen zonder kilometerheffing in het Vlaamse Gewest en het Waalse Gewest 
zijn aangeduid als “XXX”. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geldt de 
tolheffing voor alle wegen. Aangezien er BTW wordt aangerekend op de heffing 
voor de routes op Sofico-wegen, zijn deze routes in de kolom 'VAT incl.' 
aangeduid met het cijfer “1”. 
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• Het detailblad per Gewest is beschikbaar in de taal of de talen van het Gewest. 
U ontvangt dit document automatisch en verplicht. 
U kunt voorbeelden van het detailblad per Gewest in volgende sectie van dit 
document vinden: 
- Afrekening vloot van het Vlaamse Gewest en bijhorende bijlagen  
- Afrekening vloot van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de bijhorende 
bijlagen 
- Vlootfactuur van Sofico en bijhorende bijlagen 
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Het overzicht wagenpark (Gezamenlijke Betalingsopdracht) 
 

 

U kunt het overzicht wagenpark ontvangen, als u voor de betreffende optie op de Road 
User Portal heeft gekozen. Het overzichtsdocument wordt gegenereerd in de taal van 
uw voorkeur (Nederlands, Frans, Engels of Duits). Het overzicht wagenpark geeft een 
overzicht van het totaalbedrag voor elk voertuig van de vloot, met inbegrip van de 
voertuigen waarvoor u de tol via een prepaid betaalwijze, of via post-paid met 
kredietkaart betaalt. Het is geen officieel document. 
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5. Facturatiedocumenten afdrukken 
 

U kunt uw afrekeningen en facturen altijd zelf afdrukken door ze in het Road User 
Portal (http://rup.satellic.be/) te downloaden.  
Onthoud echter goed dat al uw facturatiedocumenten worden afgedrukt en 
opgestuurd indien u in het Road User Portal voor deze betaalde dienst kiest. In dat 
geval zult u uw afrekeningen vloot van het Vlaamse Gewest, het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest en van de vlootfactuur van Sofico voor het Waalse Gewest en 
het detailblad per Gewest op papier ontvangen. Naast deze documenten zal ook het 
overzicht wagenpark en/of het detailblad (gedetailleerde routebeschrijving) per 
voertuig worden afgedrukt en naar u worden opgestuurd als u in het Road User Portal 
hiervoor kiest. 
U ontvangt deze afgedrukte facturatiedocumenten voor elke combinatie van 
“voertuiggegevens-OBU-betaalmethode” van die facturatieperiode. 
 
Het afdrukken en opsturen van de facturatiedocumenten is een betaalde dienst van 
Satellic waarvoor de volgende tarieven gelden: 
 

• Maximaal 10 pagina's: € 2 en € 0,08 per pagina 

• Maximaal 100 pagina's: € 5 en € 0,08 per pagina  

• Maximaal 200 pagina's: € 10 en € 0,08 per pagina 

• Maximaal 300 pagina's: € 15 en € 0,08 per pagina.  
 
De prijs per pagina bedraagt dus € 0,08 en per 100 pagina's wordt een algemeen 
bedrag van € 5 in rekening gebracht. 
 
 
 

 

http://rup.satellic.be/

