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Fee   tariff  Tarieven   kosten  Bedrag   (Euro)  Frequen�e  
Factura�e  

basis  
Card   fee  
Charge   for   card   manufacturing,  
distribu�on   and   ongoing  
maintenance.  

Kaartbijdrage  
Bijdrage   om   de   pas   ac�ef   te  
houden   op   het   GO   netwerk  

4,99   €   voor   1   t.e.m.   3   pasen  
3,99   €   voor   4   t.e.m.   9   passen  
2,99   €   voor   10   t.e.m.   49   passen  
2,49   €   voor   50   t.e.m.   99   passen  
1,99   €   voor   100   t.e.m.   499   passen  
0,99   €   voor   500   kaarten   en   meer  

per   maand  per   pas  

Account   Crea�on  
Charge   for   crea�ng   a   new   account  

Aanmaken   account  
Bijdrage   om   het   account   aan   te  
maken  

15,00   €  éénmalig  per   account  

Card   Replacement   
(lost,   stolen   or   damaged   card)  
In   the   event   that   a   customer  
requires   a   replacement   card  

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

15,00   €  ad   hoc  per   pas  

Manual   Payment  
Cost   for   trea�ng   manual   payments  
(instead   of   automa�c   payments)  

Manuele   betaling  
Bijdrage   voor   het   behandelen   van  
manuele   betalingen   (ipv   betaling  
via   automa�sche   incasso)  

15,00   €  per   factuur  per   account  

Late   Payment  
To   cover   the   cost   of   any   late  
payments   other   than   direct   debit  
collec�ons  

Verlate   betaling  
Dekking   van   de   kosten   voor   iedere  
verlate   betaling   betreffende   de   niet  
automa�sche   incasso   betalingen.  

20,00   €  ad   hoc  per   verlate  
betaling  

Returned   Direct   Debit  
Administra�on   Fee  
For   any   returned   or   reclaimed  
Direct   Debits,   a   charge   is   applied  
to   cover   the   administra�on   to  
recover   the   value   outstanding  

Stornering   van   domiciliëring  
Bijdrage   in   de   kosten   voor   het   extra  
administra�eve   werk   veroorzaakt  
door   de   stornering   van   de  
automa�sche   incasso.  

40,00   €  ad   hoc  
per  
geweigerde  
incasso  

Toll   &   parking   France:   badge   fee  
Charge   for   distribu�on   and  
ongoing   maintenance  

Tol   &   parking   Frankrijk:   badge  
bijdrage  
Bijdrage   voor   distribu�e   en  
onderhoud  

1,80   €  per   maand  par   badge  

Toll,   Parking   &   Electric   Charge:  
transac�on   fee  
Cost   of   opera�ons   linked   to   the  
transac�ons   of   toll,   parking   and  
Electric   charging  

Tol,   parking   en   elektrisch   laden:  
transac�e   bijdrage  
beheerskosten   gelinkt   aan   de  
transac�es   voor   tol,   parking   of  
elektrisch   laden  

2%  per  
transac�e  

op   het  
bedrag   van  
de   transac�e  

Paper   Invoice  
Charge   to   cover   prin�ng   and  
dispatch,   free   via   email  

Papieren   Factuur  
Bijdrage   in   de   kosten   voor   printen  
en   verzending   van   een   factuur   op  
papier.   Gra�s   factuur   via   de   email.  

10,00   €  per   factuur  per   factuur  

Truck   repair   &   wash  
Commission   on   repair   or   wash  
services   paid   with   the   GO   Card   or  
WEX   Fleet   Europe's   payment  
service  

Truck   herstelling   &   wash  
Commissie   voor   repara�e-   en  
wasdiensten   betaald   met   de   GO  
Card   of   de   betaaldienst   van   WEX  
Fleet   Europe  

3%  per  
transac�e  

op   het  
bedrag   van  
de   transac�e  

● Nota:   in   overeenstemming   met   de   Algemene   Verkoopsvoorwaarden,   
● WEX   Fleet   Netherlands   BV   hee�   het   recht   om   kosten   toe   te   passen   met   maximumwaarde   aangeduid   in   dit   tabel.  
● Kosten   die   gefactureerd   worden   aan   individuele   klanten   kunnen   verschillen   maar   zullen   de   bedragen   vermeld   in   dit   tabel   niet  

overschrijden.  
● De   bedragen   vermeld   in   dit   tabel   zijn   exclusief   BTW  


