BERICHT voor
VERSCHULDIGDE TOL

BELANGRIJK:
GEWIJZIGDE PROCEDURE

The Humber Bridge Board

OPGELET – WE AANVAARDEN NIET LANGER BETALINGEN VIA BACS
U bent volgens Sectie 11 van de Humber Bridge Act 2013 verplicht om tol te betalen om de brug Humber Bridge over te
steken. Aangezien u bij het oversteken van de brug voor het voertuig niet de juiste tol hebt betaald, ontvangt u dit
Bericht voor Verschuldigde Tol.
MERK OP DAT ALS U DE VERSCHULDIGDE TOL BINNEN HET BETAALVENSTER VAN 24 UUR BETAALT, U GEEN EXTRA
KOSTEN WORDEN BEREKEND*
Aangezien u de bestuurder van het voertuig bent, moet u de betaling uitvoeren. Als niet binnen de 24 uur van dit
betaalvenster de volledige betaling is ontvangen, worden £15 administratieve kosten extra in rekening gebracht en
wordt een Bericht voor Onbetaalde Tol naar de geregistreerde gebruiker van het voertuig gestuurd. Het totaalbedrag
moet volledig zijn betaald binnen 31 dagen na het oversteken van de brug.
Als die betaling niet wordt uitgevoerd, mogen we de onbetaalde tol samen met andere redelijke kosten en uitgaven
volgens Sectie 12 van de Humber Bridge Act 2013 invorderen; dit kan betekenen dat u extra schuldincassokosten,
proceskosten en juridische kosten moet betalen.
Uw voertuiggegevens zijn opgeslagen en worden bewaard, zodat we de gegevens van de geregistreerde gebruiker
kunnen opvragen bij de instanties voor kentekenregistratie.

De gemakkelijkste betaalmethode is online via:

www.humberTAG.com
*Daar kunt u gewoon uw kenteken invoeren, waarna het systeem u zal informeren over de openstaande
rekeningen die u met uw creditcard of debitcard kunt betalen. Het betaalvenster opent gewoonlijk om 12:00 's
middags na de dag dat u bent overgestoken, maar het kan tot 96 uur duren voor het venster open is. U bent er
zelf verantwoordelijk voor om de website binnen deze periode te controleren en de betaling binnen de 24 uur
uit te voeren dat het betaalvenster beschikbaar is, om extra kosten te vermijden.

Betaling persoonlijk of per telefoon aan: The Humber Bridge Board, Ferriby Road, Hessle, HU13 0JG
Betalingen met debitcard of creditcard (met gepaste vergoeding) kunnen worden aanvaard, maar we
aanvaarden geen cheques. Zorg dat u het bijgevoegde ontvangstbewijs bewaart om de betaling van dit
bedrag te kunnen bevestigen

Tel: 01482

647162

Met vriendelijke groeten
Humber Bridge Board

Openingsuren: Maan - Vrij 08:00 tot 17:00

