
Hoe moet ik mijn OBU 

correct inleveren? 

Zorg ervoor dat u niets vergeet! 



• Indien u uw OBU via een Service Punt wilt inleveren, moet u uw OBU zonder de blister verpakking (zie Foto 1) in de 
OBU inleverbox van de verkoopautomaat steken, zodra u het teruggaveproces aan het Service Punt afgerond heeft.

• Indien u uw OBU per post (naar WAAK, Industrielaan 4b, Poort 231, B-8501 Heule, België) of via de OBU ophaaldienst 
wilt inleveren (Opgelet: 1 OBU per pakket!), verpak dan uw OBU volgens de "Checklist voor een goede verpakking" (zie 
hieronder) en gebruik ENKEL het adresetiket dat u op de Road User Portal aan het einde van het teruggaveproces heeft 
verkregen! (zie Fotos 2 & 3) 

BELANGRIJK: Uw OBU moet in Goede Staat, Onbeschadigd en Volledig teruggegeven worden, dat  wil zeggen met de batterij, 

de voedingskabel en de 4 zuignappen om de volledige terugbetaling van de OBU Waarborg te krijgen. U kunt uw OBU hetzij 

via de Road User Portal, hetzij via een Service Point inleveren.   

- OBU wordt in goede staat, onbeschadigd en
volledig terugbezorgd,

- Batterij terugbezorgd (en binnenin de OBU geplaatst),
- de 4 zuignappen worden terugbezorgd (en op de OBU

geplaatst),
- de originele voedingskabel wordt terugbezorgd (en rond

de OBU gewikkeld),
- de rode hoofdzegel (in de hoek rechtsonder aan de

achterkant van de OBU) is niet verbroken of verwijderd

- de rode zegel van het batterijcompartiment (in het mid-
    den van de OBU aan achterzijde) is niet verbroken of 

   verwijderd (behalve in het geval van een vaste instal-    
    latie ) 

Hoe moet uw OBU eruitzien wanneer u hem teruggeeft? 

Foto 1: Correcte en volledige teruggave van de OBU via een Service Punt 

Checklist voor een goede verpakking: 

√ 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 bestem-
mings- als het retouradres duidelijk en volledig ver-
meld staan
√ Steek een duplicaat van het adresetiket in het pak-
ket

Foto’s 2 & 3: Correcte en volledige verpakking om de OBU per post of via de OBU ophaaldienst terug te geven — binnenkant en buitenkant van de verpakking  

https://www.satellic.be/en-UK/downloads/general-terms-conditions
https://rup.satellic.be/rup/login
https://www.satellic.be/nl/service-points


Batterij vergeten :  ENKEL 100€ TERUGBETALING 

 

Zuignap vergeten: ENKEL 100€ TERUGBETALING 

 

Originele voedingskabel teruggegeven:  

                     VOLLEDIGE TERUGBETALING  

Voedingskabel doorgesneden of veranderd:  

ENKEL 100€  TERUGBETALING 

Foto 4  Foto 5 

Foto  5 Foto 6 

Foto  7 Foto  8 

 

NB: Dit document geeft enkele voorbeelden van OBU's die niet correct zijn ingeleverd, maar deze lijst van voorbeelden is 
niet exhaustief. 

Complete teruggave (met batterij, 4 zuignappen 

en voedingskabel): VOLLEDIGE TERUGBETALING 

Complete teruggave (met batterij, 4 zuignappen 

en voedingskabel): VOLLEDIGE TERUGBETALING 



Hoofdzegel verbroken of verwijderd:                     

GEEN TERUGBETALING 

Hoofdzegel  & deksel van het 

batterijcompartiment ontbreekt:   

 GEEN TERUGBETALING 

OBU behuizing beschadigd, gebarsten of bekrast:  

GEEN TERUGBETALING 

 

Foto 9 Foto 5 

Foto  5 

Foto 5 

Foto 10 

Foto 11 

Complete teruggave (met batterij, 4 zuignappen 

en voedingskabel): VOLLEDIGE TERUGBETALING 

Complete teruggave (met batterij, 4 zuignappen 

en voedingskabel): VOLLEDIGE TERUGBETALING 

Complete teruggave (met batterij, 4 zuignappen 

en voedingskabel): VOLLEDIGE TERUGBETALING 



OBU behuizing geopend:   

 GEEN TERUGBETALING 

 

 ANDERE REDENEN DIE LEIDEN TOT EEN NIET-TERUGBETALING VAN DE OBU WAAR-

BORG: 

• Ratelend geluid van kapotte/losse onderdelen binnenin de OBU 

• Lijm, zwarte strepen, markeringen en stickers op de OBU behuizing (zie foto’s 14, 15, 16, 17)  

Foto  5 

Foto 5 

Foto 12 

Foto 13 

Complete teruggave (met batterij, 4 zuignappen 

en voedingskabel): VOLLEDIGE TERUGBETALING 

OBU display beschadigd, gebarsten of 

bekrast:  GEEN TERUGBETALING 

Complete teruggave (met batterij, 4 zuignappen 

en voedingskabel): VOLLEDIGE TERUGBETALING 

Foto 14 Foto 15 



 WAT GEBEURT ER NADAT U DE OBU HEEFT TERUGGESTUURD?  

 

In overeenstemming met de Algemene voorwaarden (Gebruikersovereenkomst) en met de Satellic OBU 
Waarborg Policy, beslist Satellic, op onafhankelijk wijze, omtrent de terugbetaling van de OBU Waar-
borg en deze beslissing, die via e-mail zal gecommuniceerd worden op het e-mailadres dat u aan Satel-
lic heeft meegedeeld, is bindend en zal niet kunnen betwist worden. 

 

Indien Satellic oordeelt dat u recht heeft op een terugbetaling van de OBU Waarborg en als een geldig 
bankrekeningnummer (IBAN en BIC) aan het Service Point of op de Road User Portal werd ingevoerd, 
wordt uw OBU waarborg terugbetaald binnen de 30 dagen na ontvangst van de teruggestuurde OBU. 

Foto 16 Foto 17 

https://www.satellic.be/nl/media/956
https://www.satellic.be/nl/media/959
https://www.satellic.be/nl/media/959

