Tarieven en Kosten
GO tankpas
WEX Europe Services B.V.
Januari 2022

Standaard producten & services
Omschrijving

Bedrag

Frequentie

Facturatiebasis

Card fee / Pasbijdrage

⩽ 3 passen: 4,99 €
⩽ 9 passen: 3,99 €
⩽ 49 passen: 2,99 €
⩽ 99 passen 2,49 €
⩽ 499 passen: 1,99 €
⩾ 500 passen: 0,99 €

Per maand

Per pas

15,00 €

Eénmalig

Per account

Bijdrage om de pas te produceren, te verdelen en
actief te houden op het GO netwerk.

Aanmaken account
Eénmalige bijdrage om het account aan te maken

Stornering van automatische incasso
Bijdrage in de kosten voor het extra administratieve
werk veroorzaakt door een stornering of
ongerechtvaardigde terugvordering van een
automatische incasso.

Rentevergoeding: 8% op jaarlijkse
Ad hoc
basis, excl. BTW.
Administratiekost: 40,00 €

Rentevergoeding: over het
bruto bedrag van het
verschuldigde bedrag
(inclusief btw)
Administratiekosten: Per
geretourneerde of
teruggevorderde automatische
incasso

15,00 €

Ad hoc

Per pas

2,5 €

Ad hoc

Per pas

Vervanging pas
(Gestolen, verloren of beschadigde pas)
In het geval dat de klant een vervangende pas
wenst te ontvangen.

Opnieuw verzenden PIN code
Als u uw pincode bent vergeten. Kosten voor het
afhandelen en opnieuw verzenden van pincode per
post

Gratis producten en services
Omschrijving

Kost

Webportaal
Als klant heeft u gratis toegang tot het GO webportaal waar u uw passen kunt beheren.
U heeft de mogelijkheid om meerdere gebruikers per account te hebben.
- Uw transacties bekijken en downloaden
- Uw facturen bekijken en downloaden
- Rapporten maken
- Nieuwe passen aanmaken
- Passen blokkeren
- Limieten wijzigen
- Tijdsinstellingen aanpassen
- Geografische restricties instellen

(De)activeer tankpas voor het buitenland
Er zijn geen kosten verbonden aan het (de) activeren van je GO tankpas in andere
Europese landen waar de GO tankpas wordt geaccepteerd.

App
Gratis app beschikbaar voor iOS en Android met dagelijks bijgewerkt overzicht van de
stations die de GO tankpas accepteren

Persoonlijke pincode
Mogelijkheid om je eigen 4-cijferige pincode te kiezen voor je GO tankpas.

Gratis

Gratis

Gratis
Gratis

Digitale facturering
Facturen worden gratis per e-mail verzonden. U ontvangt een e-mail met afzonderlijke
pdf-bijlagen:
Betalingsoverzicht
factuur + transactiegegevens per land

Domiciliëring

Gratis

Voor betalingen via domiciliëring brengen wij geen kosten in rekening. Neem contact op Gratis
met uw bank voor de voorwaarden voor betalingen via domiciliëring.

Optionele producten & services
Omschrijving
Copie factuur
Kosten voor het behandelen en verzenden van copie
factuur via e-mail, gratis via webportaal

Papieren factuur
Kosten voor afdrukken en verzending, gratis via e-mail

Manuele betaling
Kosten voor het behandelen van handmatige
betalingen (in plaats van automatische incasso). In
geval van laattijdige handmatige betalingen worden
kosten in rekening gebracht

Bedrag

Frequentie

Facturatiebasis

2,5 €
(Gratis via web portal)

Ad Hoc

Per factuur

Per factuur

Per factuur

10,00 €
(Gratis via email)
Kosten voor handmatige
betaling: 15,00 €
(Gratis via automatische
incasso)
Rentevergoeding bij
laattijdige betaling: 8% op
jaarbasis, excl. Btw.

Kosten voor
handmatige betaling:
per factuur
Administratiekosten
bij laattijdige betaling:
ad hoc

Administratiekosten voor
laattijdige betaling: 20,00 €

Transactiekosten voor elektrisch opladen,
tol en parkeren in Frankrijk (via Liber-t),
carwash en aankoop van auto-gerelateerde
2%
producten

Kosten voor handmatige
betaling: per factuur
Rentevergoeding bij laattijdige
betaling: over het brutobedrag
van het verschuldigde bedrag
(inclusief btw)
Administratiekosten: per
laattijdige factuur

Per factuur

Over het totale bedrag van de
transactie

Per maand

Per gebruiker elektrisch laden

Per maand

Per badge

€ 0,015 per liter benzine
€ 0,017 per liter diesel

Per maand

Per liter

3%

Per factuur

Over het totale bedrag van de
transactie

Operationele kosten in verband met de transacties van
elektrisch opladen, tol en parkeren (Liber-t), carwash
en aankoop van auto-gerelateerde producten

Gebruiksvergoeding elektrisch laden
Kosten voor het aanmaken en onderhouden van
gebruikers en beheer bij onze EV-partner

Badgebijdrage voor Toll & Parking France
(Liber-t)

5,00 €
1,80 €

Kosten voor distributie en onderhoud

CO2 compensatie
Kosten voor CO2-compensatie en administratie

Truck herstelling & wasservice
Bijdrage voor reparatie- of wasservices betaald met de
GO gankpas of via WEX Fleet Europe





Deze tarieven en kosten zijn in overeenstemming met de Algemene Verkoopsvoorwaarden,
WEX Europe Services B.V. heeft het recht om bovenstaande tarieven en kosten toe te passen met de maximumwaarde aangeduid in deze
tabel.
Kosten die gefactureerd worden aan individuele klanten kunnen verschillen maar zullen de bedragen vermeld in deze tabel niet
overschrijden.
De bedragen vermeld in dit tabel zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven

