
www.autopass.no

AutoPASS is een elektronisch tolbetaalsysteem, waarbij 
u van een AutoPASS kastje gebruik maakt. Buitenlandse 
voertuigen kunnen ook van AutoPASS gebruik maken en 
dit systeem is nuttig wanneer u van plan bent langer dan 
drie maanden in Noorwegen te verblijven.

Om een AutoPASS kastje te krijgen dient u:

•	 een overeenkomst te ondertekenen met een bedrijf 
dat in Noorwegen tolstations beheert. Bij meerdere 
tolstations krijgt u korting.

•	 een waarborgsom te betalen van NOK 200 voor een 
AutoPASS kastje.

Iedere keer dat u door een tolstation rijdt, wordt het 
tolgeld via uw contract betaald.

Wanneer u Noorwegen verlaat, kunt u het AutoPASS 
kastje terugsturen naar de beheerder van de tolstations 
en tegelijkertijd uw contract opzeggen. U zult dan uw 
waarborgsom en wat eventueel nog op uw rekening staat 
terugkrijgen. 

AutoPASS

Logo autoPasss Orig
Blå. CMYK
100c 100m 40k

Betaalwijze van
de wegentol
in Noorwegen

Op www.autopass.no vindt u een overzicht van 

tolbedrijven die AutoPASS aanbieden.

Prijzen «Visitors’ Payment» 
Lichte voertuigen < 3 500 kg NOK 300,- 
Zware voertuigen > 3 500 kg NOK 1 000,-

Ga naar www.autopass.no om u te registreren. 

Nederlands

www.autopass.no
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•	 Registreer uw credit card online op www.autopass. no 
en maak daar een vooraf betaalde rekening aan. 
U beslist zelf hoe lang uw contract duurt. De 
maximale contractperiode is drie maanden.

•	U hebt geen AutoPASS kastje nodig voor deze 
betaalwijze. Wanneer u door een tolstation 
rijdt, wordt uw nummerplaat gefotografeerd en 
de som wordt van uw vooraf betaalde rekening 
afgetrokken.

•	Rij dus door Noorse met AutoPASS aangeduide 
tolstations zonder dat u hoeft te stoppen.

•	U kunt van deze regeling gebruik maken 
onmiddellijk nadat uw vooraf betaalde rekening 
geregistreerd is.

•	Registreer u van te voren of ten hoogste 14 dagen 
nadat u door het eerste tolstation bent gereden.

Voorkom extra toeslag!
Enkele tolstations zijn nog niet geautomatiseerd en 
zowel AutoPASS betaling als handmatige betaling is 
mogelijk. Als u door het AutoPASS poortje rijdt zonder 
uw credit card te registreren, riskeert u een toeslag 
van NOK 300 te moeten betalen. Vergeet niet dat u uw 
credit card tot ten hoogste 14 dagen na de passage kunt 
registreren.

Beschikt u over BroBizz?
Als u een BroBizz-kastje hebt uit Denemarken of 
Zweden, kunt u hiervan gebruik maken bij Noorse 
tolstations met de aanduiding AutoPASS. De passages 
worden verrekend via uw contract voor de Storebælt-
brug of de Øresund-brug.

Klachten
Als u klachten hebt over een betaling of extra toeslag, 
stuur deze dan naar het tolbedrijf waarvan u een rekening 
hebt ontvangen. De rekening moet betaald worden in 
afwachting van de afhandeling van uw klacht.  

Bel 02012
Bij vragen of behoefte aan assistentie kunt u bellen met 
02012.

Automatische tolstations
De meeste Noorse tolstations zijn nu automatisch zodat u 
er zonder te stoppen doorheen dient te rijden. Hier wordt 
een opname gemaakt van de kentekens van alle auto’s 
zonder AutoPASS. 

Als u geen AutoPass- of “Visitors’ Payment”-contract hebt, 
wordt de rekening naar de eigenaar van het voertuig 
opgestuurd. Deze rekening is afkomstig van EPC plc in 
Londen, Verenigd Koninkrijk. Het kan zes maanden duren 
vóór de rekening wordt verzonden. Als u de rekening 
niet op tijd betaalt, ontvangt u eerst een herinnering en 
vervolgens wordt de rekening verhoogd met NOK 300,-. 

U kunt ook binnen drie werkdagen betalen bij 
benzinestations e.d. in de buurt van het tolstation. Kijk uit 
naar het bord ”Kr-service”.

Automatische tolstations zijn als volgt aangeduid:

Betaling
•	U kunt met uw VISA of Mastercard betalen.

•	Als het saldo op uw rekening 0,- is, wordt hetzelfde 
bedrag opnieuw afgeschreven.

•	Het resterende bedrag op uw rekening wordt 
teruggestort op uw credit card drie maanden na 
afloop van de contractperiode. U kunt ten hoogste 2 
weken later op deze manier betalen.

Betaal twee weken later 
U kunt ten hoogste 14 dagen nadat u door het eerste 
tolstation bent gereden, uw rekening registreren. U 
kunt daarom uw rekening aanmaken na uw aankomst in 
Noorwegen om voor de passages te betalen.

“Visitors` Payment”

Fo
to

: 
B

år
d
 A

. 
N

o
rd

b
ø


