GEBRUIKERSHANDLEIDING
Road User Portal (RUP)
Een OBU inleveren

In geval van bijkomende vragen, neem dan contact op met Satellic
Customer Support via

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

of +32 2 416 0 416
(vanuit de rest van Europa).
Oproepen vanaf een mobiel netwerk kunnen aangerekend worden
volgens de algemene voorwaarden van uw mobiele operator.
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Goedgekeurd door: CS

Een OBU inleveren via het Road User Portal
U kunt uw OBU hetzij via de Road User Portal, hetzij via een Service punt inleveren.
Opgelet!
Gelieve te noteren dat u uw OBU in goede staat, onbeschadigd en volledig moet
teruggeven, dat wil zeggen met de batterij, de voedingskabel en de 4 zuignappen, om
de volledige terugbetaling van de OBU Waarborg te krijgen. Zie onze Satellic OBU
Waarborg Policy voor uitvoerige informatie!
- In dit document beschrijven wij hoe u uw OBU via de Road User Portal kunt
inleveren (via uw lokaal postkantoor of via de OBU ophaaldienst). Hieronder
beschrijven wij deze twee procedures.
- Als u uw OBU via een Service punt wilt inleveren, raden wij u aan om onze Volledige
Service Punt Gebruikershandleiding (beschikbaar in de “Downloads” sectie op de
“Support” pagina van www.satellic.be ) te lezen.

BELANGRIJK!
Om de OBU via de Road User Portal te kunnen inleveren, moet u eerst de volgende
stappen doorlopen:
• Registreer een account
Meer informatie vindt u in de RUP Gebruikershandleiding – Volledige account
aanmaken.
• Registreer een voertuig
Meer informatie vindt u in de RUP Gebruikershandleiding – Voertuig
registreren.
• Bestel een OBU
Meer informatie vindt u in de RUP Gebruikershandleiding – Een OBU
bestellen.

Omwille van privacy redenen wordt niet alle informatie getoond in de onderstaande
schermen.

Satellic NV • Airport Plaza • Leonardo Da Vincilaan 19 A bus 4 • B-1831 Diegem • T +32 2 416 04 16 • support@satellic.be • www.satellic.be
VAT Number: BE 0556.799.596 • RPR Brussels
2

Om een OBU in te leveren, moet u ten eerste het inleverproces op het Road User Portal
volgen. Zie volgende stappen.
Stap 1: Ga naar www.satellic.be en klik op “MIJN ACCOUNT”.

Stap 2: Klik op “LOGIN”.
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Stap 3: Klik op “IK BEHEER” en log in met uw gebruikersnaam en wachtwoord.

Stap 4: Klik op de cirkel met “OBU’s”.

Satellic NV • Airport Plaza • Leonardo Da Vincilaan 19 A bus 4 • B-1831 Diegem • T +32 2 416 04 16 • support@satellic.be • www.satellic.be
VAT Number: BE 0556.799.596 • RPR Brussels
4

Stap 5: Selecteer de OBU die u wil teruggeven door op de relevante OBU ID te klikken.
Dit kan een gekoppelde of een ontkoppelde OBU zijn.

Stap 6: Selecteer “TERUGGAVE OBU”.
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Stap 7: Selecteer de reden waarom u de OBU wilt teruggeven en klik op “VOLGENDE”.

Stap 8: Als u andere bankgegevens wilt invoeren dan uw accountgegevens, selecteer
dan “VOER NIEUWE GEGEVENS IN”. Vul de informatievelden in en klik op “VOLGENDE”.
Als u uw accountgegevens wilt gebruiken, klik op “VOLGENDE”.
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Stap 9: Teruggave van de OBU
Opgelet! Gelieve te noteren dat u uw OBU in goede staat, onbeschadigd en volledig
moet teruggeven, dat wil zeggen met de batterij, de voedingskabel en de
4 zuignappen, om de volledige terugbetaling van de OBU waarborg te krijgen.
Zie onze Satellic OBU Waarborg Policy voor uitvoerige informatie!

Er zijn twee manieren om uw OBU terug te geven via de Road User Portal: u kunt kiezen
tussen de OBU ophaaldienst of uw lokaal postkantoor. Als u uw OBU wil teruggeven via
uw lokaal postkantoor, ga dan direct naar stap 9.2.
9.1 – Teruggave via de OBU ophaaldienst
a. De ophaaldienst aan voordeeltarief is gratis indien de OBU defect is.
In alle andere gevallen zal Satellic u de kosten voor de retourzending in
aanrekening brengen. Selecteer “Ophaaldienst aan voordeeltarief” en klik op
“VOLGENDE”.
Opgelet! De ophaaldienst is alleen beschikbaar in bepaalde landen
(Zie 9.1.d.3. voor nadere informatie). Er zijn geen voordeeltarieven op zaterdag,
zondag en op plaatselijke feestdagen.
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b. Selecteer “ANDER ADRES” als u wilt dat uw OBU op een ander adres wordt
opgehaald dan uw accountadres. Vul de informatievelden in en klik op
“VOLGENDE”. Als u wilt dat uw OBU wordt opgehaald op uw accountadres, klik
op “VOLGENDE”.

c. Bevestig uw gegevens door op “BEVESTIGEN” te klikken.
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d. Belangrijk! Download uw adresetiket, druk het af en kleef het op de
verpakking van uw OBU. Klik op “DOWNLOADEN”.

d.1. U moet de OBU samen met de stroomkabel, de batterij en de
zuignappen
inleveren!
Gelieve de vereisten hieronder te volgen om uw OBU te verpakken. U kunt ze in
onze Error! Hyperlink reference not valid. op www.satellic.be terugvinden.
Checklist voor een goede verpakking
U kunt er mee voor zorgen dat uw pakket veilig en op tijd toekomt met deze
verpakkingsrichtlijnen en -procedures, die ontwikkeld werden door UPS
Research.
• Gebruik een stevige kartonnen doos met volledig intacte kleppen
• Verwijder alle etiketten, waarschuwingssymbolen voor gevaarlijke
materialen en andere oude zendmarkeringen op de doos die niet meer
toepasselijk zijn
• Pak alle artikelen afzonderlijk in
• Gebruik geschikt beschermingsmateriaal zoals bubbelfolie of
polyurethaanchips
• Gebruik stevige tape die speciaal bedoeld is voor transport
• Gebruik geen touw of papieren omslagen
• Gebruik enkel het adresetiket dat u op de Road User Portal heeft
verkregen, waarop zowel het bestemmings- als het retouradres duidelijk
en volledig vermeld staan
• Steek een duplicaat van het adresetiket in het pakket
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d.2. U zult het Track&Trace nummer vinden op het verzendlabel dat u moet
afprinten. Gelieve dit nummer te gebruiken om uw verzending op te volgen of
om de koerierdienst te contacteren indien u een vraag heeft.

d.3. Met behulp van de referentie van het verzendlabel, kunt u contact
opnemen met het UPS call center (www.ups.com) om een ophaaldatum te
kiezen (datum waarop UPS de OBU komt ophalen) of om een datum te kiezen
waarop u de OBU zelf naar hun kantoren komt brengen.
• Voor de volgende landen (Duitsland, België, Nederland, Frankrijk,
Denemarken, Finland, Ierland, Italië, Oostenrijk, Polen, Portugal,
Roemenië, Spanje, Tsjechische Republiek, Hongarije, Verenigd
Koninkrijk) is al een ophalingsdatum voorzien. U hoeft alleen contact op
te nemen met UPS indien u een specifieke datum wilt afspreken, of
indien u de OBU zelf naar hun kantoren wilt komen brengen .
• Voor de volgende landen (Griekenland, Bulgarije, Litouwen, Letland,
Croatië, Estland, Slovenië, Luxemburg, Malta, Cyprus) dient u UPS te
contacteren om een ophaaldatum te kiezen (datum waarop UPS de OBU
komt ophalen) of om een datum te kiezen waarop u de OBU zelf naar
hun kantoren komt brengen.
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9.2 – Teruggave via uw lokaal postkantoor
a. Selecteer “GEBRUIK UW LOKAAL POSTKANTOOR” en klik op “VOLGENDE”. De
kosten van uw lokaal postkantoor worden in alle gevallen door u gedragen.

b. Bevestig uw gegevens door op “BEVESTIGEN” te klikken.
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c. Belangrijk! Download uw adresetiket, druk het af en kleef het op de
verpakking van uw OBU. Selecteer “DOWNLOADEN”.

U moet de OBU samen met de stroomkabel, de batterij en de zuignappen
inleveren! Gelieve de vereisten hieronder te volgen om uw OBU te verpakken. U
kunt ze in onze FAQ “Hoe kan ik mijn OBU correct inleveren?” op
www.satellic.be terugvinden.
Checklist voor een goede verpakking
U kunt er mee voor zorgen dat uw pakket veilig en op tijd toekomt met deze
verpakkingsrichtlijnen en -procedures, die ontwikkeld werden door UPS
Research.
• Gebruik een stevige kartonnen doos met volledig intacte kleppen
• Verwijder alle etiketten, waarschuwingssymbolen voor gevaarlijke
materialen en andere oude zendmarkeringen op de doos die niet meer
toepasselijk zijn
• Pak alle artikelen afzonderlijk in
• Gebruik geschikt beschermingsmateriaal zoals bubbelfolie of
polyurethaanchips
• Gebruik stevige tape die speciaal bedoeld is voor transport
• Gebruik geen touw of papieren omslagen
• Gebruik enkel het adresetiket dat u op de Road User Portal heeft
verkregen, waarop zowel het bestemmings- als het retouradres duidelijk
en volledig vermeld staan
• Steek een duplicaat van het adresetiket in het pakket
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