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Toltarieven voor de pleziervaart 2017
(geldig voor het kalenderjaar)
Forfaitaire
bedragen

Beweging
door
menselijke
kracht

I
<8m

II
van 8 m
tot < 11 m

III
van 11 m
tot < 14 m

IV
14 m
en meer

1 dag (1)

-

2,8 € x lengte + 11,0 €

2,8 € x lengte + 16,6 €

2,8 € x lengte + 22,0 €

2,8 € x lengte + 27,3 €

7 dagen(2)

-

3,8 € x lengte + 15,0 €

3,8 € x lengte + 22,8 €

3,8 € x lengte + 30,3 €

3,8 € x lengte + 37,7 €

Recreatie(3)

-

7,4 € x lengte + 27,2 €

7,4 € x lengte + 39,6 €

7,4 € x lengte + 51,9 €

7,4 € x lengte + 66,3 €

Liberté(4)

40,3 €

8,3 € x lengte + 85,8 €

8,3 € x lengte + 196,9 €

8,3 € x lengte + 375,1 € 8,3 € x lengte + 489,7 €

(1) uitgereikt voor één specifieke datum; dankzij dit forfait kunnen pleziervaarders hun vaartochten volledig flexibel programmeren.
(2) uitgereikt voor 7 (opeenvolgende) data.
(3) uitgereikt voor 30 opeenvolgende data (begin- en einddatum geldigheid). Met dit forfait kunnen liefhebbers van lange trajecten gedurende
30 dagen varen.
(4) uitgereikt voor het kalenderjaar (van 1 januari tot 31 december). met de formule Liberté kunt u in om het even welke periode van het jaar
vrij en zonder beperking tot bepaalde waterwagen, varen.

In overeenstemming met het Wetboek transport worden de tarieven berekend naargelang van de
tijd waarin het netwerk wordt gebruikt, en de kenmerken van het vaartuig. Ze worden afgerond
naar een decimaal hoger.
De berekening gebeurt als volgt: Een variabel gedeelte, dat afhangt van de periode waarin
het netwerk wordt gebruikt, en van de kenmerken van het vaartuig bepaald volgens de lengte
(waarde uitgedrukt in euro x lengte van het vaartuig die op het inschrijvingsbewijs vermeld staat
+ een forfaitair gedeelte naargelang van het niveau van toegang tot het netwerk).
Er wordt een korting van 17% toegepast, uitsluitend voor de forfaitaire bedragen
"Liberté", aangeschaft ten laatste op 31 maart 2017.

De tarieven moeten contant worden betaald.
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Corresponderen over de verkoop van vignetten kan via het volgende adres:
contacts.vpel@vnf.fr

Vignet: waar en hoe kopen?
Via internet (aanbod geldig voor pleziervaarders, uitsluitend aan het normale tarief).
Betaling met creditcard (Visa, Eurocard, Mastercard) via een beveiligde betaalsite, of met contant
geld, met een bankcheque (uitgeschreven in euro voor de onderdanen van de Europese Unie)
aan het loket in een van de onderstaande verkooppunten.
Bij betaling aan het loket of bij aanmaak van een account op het internet, moet u volgende gegevens
meedelen: adresgegevens van de eigenaar (naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres) en van
het vaartuig (registratie-, inschrijvingsnummer of, bij gebrek daaraan, het serienummer, de naam van het
vaartuig, de breedte, de lengte, het motorvermogen).
Opmerking: bij aankoop aan het loket moet u een fotokopie voorleggen van het vaarbewijs, het zeevaartbewijs of de Franse zeebrief, alsook het document dat het motorvermogen bewijst.
Wanneer u de tol betaalt, worden u een ontvangstbewijs en een vignet overhandigd, die u in geval van controle moet kunnen voorleggen.
Het vignet moet aan de voorzijde van het vaartuig, aan stuurboord, worden aangebracht zodat het van buitenaf en in alle omstandigheden
zichtbaar is. Op elk punt van het netwerk kunnen controles worden uitgeoefend, ofwel door beëdigde beambten van VNF (decreet nr. 93-1243
JO van 19/11/1993), ofwel door de diensten belast met de ordehandhaving. In geval van overtreding wordt een proces-verbaal opgesteld.
Overtreders kunnen de boetes voorzien door de wetsteksten oplopen; onder bepaalde voorwaarden en na akkoord van de Procureur van de
Republiek kan hun een compromissoire boete worden voorgesteld.

De belastingzegel moet aan de voorkant van de boot aangebracht worden,
aan stuurboord, opdat zij zichtbaar van de buitenkant in alle omstandigheden is

Verkooppunten
ARMENTIÈRES*
Écluse d’Armentières - 59 280
Tel.: +33 (0)3 20 77 15 67
BERLAIMONT*
Écluse Berlaimont - 59 145
Tel.: +33 (0)3 27 58 81 70
BÉTHUNE
175, rue ludovic Boutleux
CS 30820 - 62 408 Cedex
Tel.: +33 (0)3 21 63 24 30
Van maandag tot vrijdag
van 10.00 tot 12.00 uur - 14.00 tot
16.00 uur
COMPIÈGNE
Unité térritoriale d'itinéraire SeineNord
2, boulevard Gambetta
BP 20053 - 60321
Tel.: +33 (0)3 44 92 27 33
Van maandag tot donderdag
van 9.00 tot 12.00 uur - 13.30 tot
16.30 uur
Op vrijdag
van 9.00 tot 12.00 uur - 13.30 tot
16.00 uur
Neem contact op met het bestuur
via de telefoon voordat u op reis.
DUINKERKE
Terre-Plein du jeu de Mail
BP 1008 - 59 375
Tel.: +33 (0)3 28 58 71 25
Van maandag tot vrijdag
van 9.00 tot 11.30 uur - 14.15 tot
16.00 uur
FRONTIGNAN
Pointe Caramus
BP 90071 - 34 111
Tel.: +33 (0)4 67 46 65 84
Van maandag tot donderdag
van 8.30 tot 11.30 uur - 14.00 tot
16.00 uur

GIVET*
Écluse 59 des 4 cheminées
- 08 600
Tel.: +33 (0)3 24 41 26 73
RIJSEL
37, rue du Plat - 59 034
Tel.: +33 (0)3 20 15 49 70
Van maandag tot vrijdag
van 9.30 tot 11.30 uur - 14 tot 16
uur
NANCY
169, rue Charles III
CS 80062 - 54036 cedex
Tel.: +33 (0)3 83 17 01 01
Van maandag tot vrijdag
van 9.00 tot 11.30 uur - 14.00 tot
16.00 uur
NARBONNE*
Écluse de Gua - 11 100
Tel.: +33 (0)4 68 42 23 27
NIFFER*
Écluse principale de Niffer
12, rue de Schlierbach - 68 680
Tel.: +33 (0)3 89 74 57 44
Elke dag, ook
op zon- en feestdagen
van 7.00 tot 11.30 uur - 13.30 tot
19.00 uur
PARIJS
18, quai d’Austerlitz - 75 013
Tel.: +33 (0)1 44 06 63 60
Van maandag tot vrijdag
van 9 tot 12 uur
14 tot 16.30 uur

QUESNOY-SUR-DEÛLE*
Nouvelle écluse de Quesnoy
- 59 890
Tel.: +33 (0)3 20 39 87 67
Van maandag tot zaterdag
van 6.30 tot 20.30 uur
Zondag van 9.00 tot 18.00 uur
ROUEN
66, avenue J. Chastellain - 76 000
Tel.: +33 (0)2 32 08 31 70
Van maandag tot vrijdag
van 9 tot 12 uur - 14 tot 16 uur
Gesloten op vrijdag
tijdens even weken
SARREGUEMINES
1, rue de Steinbach - 57 200
Tel.: +33 (0)3 87 98 11 15
Van maandag tot donderdag
van 8 tot 12 uur - 13 tot 17 uur
Op vrijdag
van 8 tot 12 uur - 13 tot 16 uur
SARREGUEMINES*
Écluse 27 - 57 200
Tel.: +33 (0)3 87 98 13 47
Van 8.30 tot 18.30 uur elke dag
in het hoogseizoen
SEURRE
Centre d'exploitation
Rue de la perche à l'oiseau 21 250. Tel.: +33 (0)3 80 20 84 40
Van maandag tot vrijdag
van 9.00 tot 12.00 uur - 14.00 tot
16.30 uur
ST-QUENTIN
44, rue du Gouvernement - 02 100
Tel.: +33 (0)3 23 05 73 80
Van maandag tot vrijdag
van 9.30 tot 11.30 uur

STRAATSBURG
Europe Boat trading
Quai des Belges
BP16 - 67064 cedex
Tel.: +33 (0)3 88 61 26 78
Van maandag tot vrijdag
van 8.30 tot 12.00 uur - 14.00 tot
18.00 uur
Bijkomende port
THIONVILLE*
Bijzondere dienst voor tolgelden
op de Moezel - Route de la Digue
Terre-plein de l’écluse
Robert Schuman - 57 100
Tel.: +33 (0)3 82 88 22 80
Van maandag tot vrijdag
van 6.00 tot 19.30 uur
Op zaterdag-, zon- en feestdagen
van 9.00 tot 17.30 uur
TOULOUSE
2, port St-Étienne - BP 7204
31 073 Cedex 7
Tel.: +33 (0)5 61 36 24 38
Van maandag tot vrijdag
van 10.00 tot 12.00 uur - 14.00 tot
16.00 uur
TRITH-SAINT-LEGER*
Écluse de Trith - 59 125
Tel.: +33 (0)3 27 34 33 56
VOLGELSHEIM*
Écluse du Rhin - Port Rhenan 68 600 - Tel.: +33 (0)3 89 72 54 33
WAZIERS
16, route de Tournai - 59 119
Tel.: +33 (0)3 27 94 55 70
Van maandag tot vrijdag
van 9.00 tot 11.30 uur - 14.15 tot
16.00 uur
*Open tijdens de werkingsuren van
de sluizen.
U kunt het best, vóór u een
verplaatsing maakt, de met de
verkoop van het vignet belaste
beambte contacteren om na te gaan
wat de openingsuren zijn.

Reglementering
ZORG ERVOOR DAT DE PAPIEREN VAN HET VAARTUIG EN VAN DE STUURMAN IN ORDE ZIJN
→ U wenst een vaarvergunning riviervaart te bekomen;
→ U bent uw vergunning kwijt en wenst een duplicaat;
→ U hebt een vaarvergunning zeevaart en wenst een vaarvergunning riviervaart te bekomen;
→ U wil er zeker van zijn dat uw vaartuig conform is met de reglementering;
→ U bent buitenlander en wenst te weten of uw vaarvergunning geldig is in Frankrijk;
→ U hebt in het buitenland een schip gekocht en wenst het in Frankrijk te laten inschrijven ...
Voor al die reglementaire aspecten (papieren van het vaartuig en vaarvergunning),
één gesprekspartner:
de opleidingsdienst of www.developpement-durable.gouv.fr.
ALLE TOLGELDEN BETAALD HEBBEN
De tol moet door iedere eigenaar van een pleziervaartuig betaald worden*. Hiervan vrijgesteld zijn
vaartuigen met een maximale lengte van 5 meter en
voorzien van een motor van minder dan 9,9 pk (ofwel
7,29 kW), alsmede alle vaartuigen die door bepaalde
openbare diensten gebruikt worden (besluit van
26/12/96). De tol is verschuldigd wanneer het vaartuig op de waterwegen onder beheer van de VNF
vaart, met inachtneming van de geldende regelgeving. Hiermee heeft men recht op een normaal gebruik van de openbare zoetwaterwegen.
Onder varen wordt begrepen,deverplaatsingvanhet
vaartuig, ongeacht of het door sluizen vaart of niet.
Voor wat betreft het beoefenen van pleziervaart,
watersportactiviteiten en speciale gemotoriseerde
watersportactiviteiten, zoals waterskiën en jetski...
dient men de plaatselijke diensten of internet te
raadplegen, voor bijzondere politiere

glementen die op de plaats van beoefenen van
kracht kunnen zijn.
Volgens toepassing van de algemene verkoopvoorwaarden (RvB van 23/06/11), kan het vignet
voor pleziervaart niet ingeruild, terugbetaald of
geannuleerd worden en stelt dit niet vrij van:
→h
 et betalen van bepaalde uitzonderlijke
diensten, zoals het varen door tunnels in sleep,
het gebruik van liften of een hellend vlak, ... of het
varen door sluizen buiten de vaaruren, bijzondere
constructies.
→d
 e parkeerrechten, met name in de havens of
bij sommige aangelegde kades met specifieke
diensten voor de pleziervaarder.
Surf voor meer informatie naar de website van VNF:
www.vnf.fr - rubriek: Kantoor van de havenmeester
/ Vignet pleziervaart.
*Wetboek transport - Besluit van de raad van bestuur van VNF van
29/09/2016.

Kaart van de instructeursdiensten
■  DDTM du Nord
Délégation à la mer et au littoral
et navigation intérieure
Pôle navigation intérieure
123, rue de Roubaix - CS 20839
59 500 DOUAI
Tél. : 03 27 94 55 60
ddtm-dmlni-douai@nord.gouv.fr
■  DRIEA
Département de la sécurité
des transports ﬂuviaux
21-23, rue Miollis - 75015 PARIS Tél.
: 01 40 61 89 60
SN-Seine@developpementdurable.gouv.fr
■  DDTM de la Seine-Maritime et de l'Eure
Service plaisance
Cité administrative
2, rue Saint-Sever
76032 ROUEN cedex
Tél. : 02 35 58 53 36 - duplicatas : 02 35 58 53 48
ddtm-dml-gmep@seine-maritime.gouv.fr

■  DDT du Bas-Rhin
Pôle navigation
14, rue du maréchal Juin
BP 61003 - 67 070 STRASBOURG
Cedex - Tél. : 03 88 88 91 00
ddt-pn@bas-rhin.gouv.fr

■  DDTM de Loire-Atlantique
Service transports - Centre
instructeur de sécurité ﬂuviale
10, boulevard Gaston Serpette
44 000 NANTES
Tél. : 02 40 67 26 26
ddtm-cisf@loire-atlantique.gouv.fr
■  DDT du Rhône
165, rue Garibaldi - CS 33 862
69 401 LYON Cedex 3
Tél. : 04 78 62 52 51
(Immatriculation d'un bateau)
Tél. : 04 78 62 52 53 (Permis de
conduire des bateaux de plaisance
ou duplicatas)
ddt-ptn@rhone.gouv.fr
■  DDT de la Haute-Garonne
Service des risques et gestion
de crise - Unité navigation
et sécurité
Cité administrative - Bât A 2, boulevard Armand Duportal
BP 70001 - 31 074 TOULOUSE
Cedex 9 - Tél. : 05 61 10 60 80
ddt-unsf-srgc@haute-garonne.
gouv.fr

